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 شاید فردا دیر باشد!

را گشووهه اش توبه یهها از آن خداوندی است که سفرترین ستایشزیباترین و لطیف

ای بودان پناهی یا گرسنهتا پایان هستی بماند. شاید که هرهمندی، بی هاتا هر انتظار مهمان

به همراه پاکترین هروهها و هعاهای صمیمانهه به رحمت جهانیان آن سوروش  روی آوره.

آالیشش. هیو سیاهی و تباهی بر کران تواکران زنودگی پویان بیبشارت رهایی و تمامی ره

 ای باشد!ای نیست که خالی از هامی یا توطئهسایه انداخته و لحظهبشریت 
 

 صد هزاران هام و هانه ست ای خدا

 همبووودم مووووا بسووووته هام نوووووی 

 بوواز و رهووانی هوور همووی مووارامی
 

 نوواما چوون مراوان حوری  و بی

 هریکووی گربوواز و سوویمرای شوووی 

 نیووازروی  ای بیسوووی هامووی مووی
 

 

ای خاموش ننشسته تا شاید هیگر شاهد سعاهت و ظهبخت کورهل لحپرستان تیرهشب

 شاهمانی نورخواهان نباشند!
 

 لیک هر ظلموت یکوی هزهی نهوان

 کُشوود اسووتارگان را یووک بیووکمی
 

 نهوود انگشووت بوور اسوووتارگانمی

 تووا کووه نفووروزه چرااووی از  لووک
 

 

و  کوراننهایت تابی نهایوت بوا انوواری بیآن نور جاوهانی از بی اما آگاه باش و بدان،

کوبد تا مودهه رهوایی بوه روز میبنیاه خوهپرستان تیرهانتها بر تاج و تخت موهوم و بیبی

خوهیا تگان سعاهت طلب هاهه که ای عزیزان و بندگان  ناامید نشوید و برخیزید که تنهوا 

 نیستید.
 

 گوور هووزاران هام باشوود هر  وودم

 چووون عنایاتووت بوووه بووا مووا م ووی 
 

 چون تو با موایی نباشود هویم او 

 بوه بیموی از آن هزه لئوی ن را کسی
 

 «موالنا رومی»
 

 شوه که نیازی به نور سعاهت نداشته باشد؟!آیا کسی یا ت می

 شوه که اشتباه و خطا نکرهه باشد؟!آیا انسانی را یا ت می
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حال بازگره که سفره الهی برای پذیرایی از ناهمان و گنهکاران همچنان گشووهه اسوت 

 خوه را بر این محفل بِزَن، شاید  رها هیر باشد؟! برخیز و تشنه و گرسنه

پو  توو چورا  مند خواهد بوه؟!شناسی که بداند تا کی از زندگانی بهرهآیا کسی را می

ههی که گویا تا  رها خواهی بوه؟! بدان کوه هرچوه بوار گناهوت خوه را آنچنان نشان می

انگاری لت کرهه و سوهلسنگین و پرخطر باشد نباید از بازگشت به سوی پرورهگارت اف

کنی! زیرا آن خالق حکیمی که ما را آ ریده، بهتر از هرک  هیگر از  طرت و توان ما آگاه 

شناسد. بدین سبب است کوه بوا برناموه ها را از طراحان آن بهتر میها و توطئهاست و هام

ل رحموت سازه، بنگر که چه زیبوا رسووها را خنثی کرهه و نابوه میتوبه تمامی این ن شه

 َوَلَجاَء ِبُكْم، اهلُل َلَذَهَب ُتْذِنُبوا َلْم َلْو ِبَيِدِه َنْفِسي َوالَِّذي»کشد: این برنامه نجات را به تصویر می
 .(1)«َلُهْم َفَيْغِفُر اهلَل َفَيْسَتْغِفُروَن ُيْذِنُبوَن، ِبَقْوٍم

اً خداونود کرهیود، حتموبه کسی که جان  هر هست اوست، اگر شما گناه نمی )سوگند

آوره کوه گنواه کننود و بوه هنبوال آن از  ومی را می« به جای شما»بره و متعال شما را می

 نیز آنان را مغفرت کرهه و ببخشد(.خداوند متعال طلب بخشش و استغفار کنند تا او 

 همان، تشوی ی به گنواه و معصویت این حدیث برخالف گمان بعضی از بیماران و کج

های پدمرهه و ناامیود از رین الفاظ و کمترین عبارات توانسته است  لبنیست، بلکه با بهت

ههنوده  هاره و از جانب هیگر نشان کرهن را به تولد و تحرکی جدید وابازیا تن و حرکت

های آن خالق مهربان و هلسوز باشد که هرگاه به میزان، هامنه، گسترش و  راگیری رحمت

گرهان نخواهد بوه، بلکه به سویت شتاب کورهه و ا رویاو روی آورهی او نیز از تو نه تنه

 ......با شاهمانی هرچه تمامتر هر آاوشت خواهد گر ت

هوای  راوانوی بوه زیوور طبوس آراسوته شوده و هر باب توبه و  ضایل آن تاکنون کتاب

توللیف محود  « کنندگانتوبه»هرکدام به نوعی به این موضوع پرهاخته اند به ویده کتاب 

کوه هر نووع خووهش کتوابی بسویار ارزنوده و گرانبهاسوت،  «بن  دامه رحمه اهللا»بزرگ 

زبانان  وراه  آورهه توا آن به  ارسی این  رصوت را بورای  ارسوی یهخصوصاً که ترجم

                                                           



   

 خواهم توبه کنم اما!!می  3 
  

مند شوند. اما ای کاش هر ترجمه آن، بررسی و تح یق احاهیث بتوانند از حکایات آن بهره

شد و خوانندگان محترم احاهیوث هاره ملحوظ میهای عربی وجوه همانگونه که هر چاپ

شناختند. تا هر شناخت مفاهی  ضعیف و موضوع هر این باب را از احاهیث صحیح باز می

هینی به کج راهه و خرا ات و اباطیل نیفتند... اما این کتابچه با وجوه حج  کو ، توانسوته 

های ناه و نا رمان را به رحمتپها، بندگان بیاست به بهترین وجه و هر کوتاهترین عبارت

ترین احاهیوث و های موجوه هر هین را هر صحیحالهی امیدوار ساخته و احکام و بشارت

هایی کوه متکوی بور  ورآن و ها به خوانندگان عرضه نماید بویده وجوه چنین کتابسخن

باشد هر این بازار آشفته اندیشه که هر نوع جن  ت لبوی و بودلی تحوت سنت صحیح می

شوه را باید انیمت شمره، زیرا یا تن کاالهوایی نوان جن  اصلی به مشتریان عرضه میع

 اصیل و خال  از میان هزاران ناخال  هشوار است و تا زمانی که بشوریت راه شوناخت

بازان بدل ساز بیفتند سرنوشوتی  روشان و ح هاصلی از بدلی را نشناسند و به هنبال هست

هرهوا را هایی کوه هر جسوتجوی پواهزهر، ز. چه بسیار انسوانبهتر از این نخواهند هاشت

 اند!!!...نوشیده و به هالکت رسیده

بله تنها راه نجات بشریت سرگرهان هر طول زمان، بازگشت صاه انه و عملی به کتاب 

هرگونوه پیرایوه، ظواهر  ریبوی،  بودون خدا و سنت ثابت شده و صوحیح رسوول خودا

و این  انون الهی است که ی یناً آنچه بعد از حق میآیود )از است   ریبیطلبی و مرهمتفرق

 کند( چیزی جز گمراهی و سرگرهانی نیست.حق عدول می

امیدوارم پرورهگار مهربان و بسیار آمرزنده این ترجمه نواتوان و ایور ه یوق را کفهواره 

و ای از گناهان و اشتباهات این بنده خطاکار، ضعیف الونف  و عجوول  ورار ههود گوشه

 پناهش بگرهاند.سبب امید و هدایت بندگان بی

هر خاتمه شایسته است ضمن هعای خیر برای تمامی کسانی که هر طول تاریخ احیاگر 

تو س، هانشمند علوم اسالمی و حدیث، اندیشه راستین هین بوهه اند یاهی از بنده ساهه، بی

هاشوته  رحمه اهللحمد سیهاه حا ظ  رآن، استاه عملی اخالق، عباهت، ر تار و آزاهی هکتر ا
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باش  که به حق توانست چشمان تاریک را به منبس نور و سعاهت محمدی رهنمون سازه. 

 «. برش پرنور، پاهاش گرامی و هعوتش پایدار و جاوهانی باه»

 ابراهیم احرار خلف              

 هجری شمسی 87/  1/ 42                 

 هجری  مری 1211 ذیحجه 47مطابق با             



 مقدمه

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
 .(1)إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله، أما بعد

 

  رمان هاهه است که توبه کنند. ه خداوند بخشنده به تمامی مؤمناناین را بدانید ک

﴿                 ﴾      :[13]النور 

هوایی کوه هر برابور خودا الفتای مؤمنان! همگی به سووی خودا برگرهیود )و از مخ»

 «.رستگار شوید –شاید  –اید توبه کنید( تا هاشته

رهه اسوت و هر آنجوا گوروه سوومی و همچنین بندگانش را تنها به هو گروه ت سی  کو

﴿وجوه نداره.                   ﴾            :[33]احلجرات  

و  –هست برندارند  –اعمالی که خالف برنامه الهی است  –شان کسانی که از اعمال»

نود حتمواً از سوتمگران و باز نگرهند و توبوه نکن –های او به سوی پرورهگارشان و برنامه

 .«باشندظالمان می

االن زمانی است که بسیاری از مرهم از هین راستین خدا هور گشوته انود و عصویان و 

نا رمانی عمومی شده و انواع  ساه گسترش یا ته است. تا آنجا که کسی با ی نمانده، مگر 
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کوه خداونود مهربوان  ها آلوهه شده است، جز آنوانیها و پلیدیآن که به نوعی از آلوهگی

 کند.شان میشان کرهه و حمایتحفاظت

هدایت و  –پسنده واکراه هاره، مگر آن که نورش را با وجوه این خداوند بخشنده نمی

ها اند هر این حالت است که بسیاری از انسانرا  راگیر ساخته و به پایان برس –اش برنامه

یابند که ح ووق هی را رها کرهه و هرمیاز خواب افلت برخاسته و بسترهای گناه و کوتا

الهی را آنگونه که سزاوارش بوهه نشناخته و رعایت نکرهه و هر انجام تکالیف سسوتتی و 

روی و عصیان و سرکشی خوویش پشویمان شوده و انگشوت کوتاهی کرهه اند و بر زیاهه

اصولی و  های آنان رو به سوی جواههگزند حاال زمانی است که کاروانندامت بر ههان می

کننود. و از جانوب مست یمی که روشنایی توبه هر انتهای آن است  صد کرهه و حرکت می

هیگر، گروهی ه  از زندگی پرمش ت و  شارهای آن خسته و ا سرهه شده اند، پ  آگواه 

ها هوا و بودبختیگرهند تا بتواننود از تاریکیو هوشیارباش که اینان نیز به هنبال راهی می

 ه نور و آسایش و آرامش راه یابند.خارج شوند و ب

کننود کوه گرهه که گاه گمان میی پدیدار میعاما هر راه هر گروهی از این کاروان موان

کنند، تعداهی از این موانس هر نف  و ضمیر بین آنان و توبه حائل شده و  اصله ایجاه می

 باشند.ه میباشند و تعداهی نیز هر محیط بیرونی و وا عیت زندگی موجوانسان می

به خاطر اینگونه موانس این کتاب را نوشت  به امید آن که بتواند هر پوششی را برهاره و 

های سبب شکست توطئوهیا و د کن بیانحک  آنرا یا  , وای را برطرف کندهر ابهام و شبهه

 باشد.شیطان انگیز های وسوسهو نابوهی تالش

شمرهن گناهوان و هانستن و سبکارزشهر خطرات ک است ای این کتاب شامل م دمه

های روانی و نفسوی آن باشد، سپ  به هرمانبه هنبال آن شرحی هر موره شرایط توبه می

کنندگان براسوا   رآنکوری  و سونت صوحیح و پرهازه و هر پایان  تواهایی برای توبهمی

 سخنان هانشمندان آورهه شده است.
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خواه  که مرا و براهران مسولمان  را بوا ایون از خداوند متعال عاجزانه و خاضعانه می

مند سازه. مرا همین اندازه که از جانب آنان هعوایی صوحیح و نیکوو و کلمات اندک بهره

همتوا اسوت کوه نصیحتی صاه انه و راستین باشد کا ی است. و تنها خداوند مهربان و بی

 بخشاید.مان را میگناهان

 محمد صالح منجّد

هـ . ق توسط  9041ربیع األول سال  72رانی است که در اصل این کتابچه سخن

 نویسنده ایراد شده است.



 شمردن گناهانای در خطر سبکمقدمه

که اهلل عزوجل تمامی بنودگان را هر حکموی  –خداوند به من و تو رح  کند  –بدان  

 ای خالصانه بکنند.واجب  رمان هاهه است که توبه

﴿                  ...﴾       :8التحرمی] 
 .(1)«ای خالصانه بکنید...هید و توبهرای مؤمنان! به هرگاه خدا برگ»

ابتدا خداوند بلندمرتبه مهلتی را برای توبه به ما بخشیده است آن ه  ه ی اً زمانی است 

 رحمت مان شوند. رسول مال هر پروندهمشغول ثبت اع (4)«کرام الکاتبین» بل از آن که 

ِإنَّ َصاِحَب الشَِّماِل ِلَيْرَفُع اْلَقَلَم ِستَّ َساَعاٍت َعِن اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم اْلُمْخِطِئ، َفِإْن َندِدَم »:  رمایودمی
 –چو  انسوان  بدانیود کوه هموراه سومت» .(3)«َواْسَتْغَفَر اهلَل ِمْنَها َأْلَقاَها، َوِإلَّا ُكِتَبْت َواِحَدًة

از بنده و مسلمان  (2) لمش را شش ساعت  –کند ای که اعمال بد انسان را ثبت می رشته

هاره، اگر او پشیمان شده و از خداوند متعال طلب بخشش و اسوتغفار کوره خطاکار برمی

 «.نویسدگذاره و گرنه یک گناه برای او می لمش را می

 –لحظوه مورگ  –بل از  را رسیدن اجل انسوان اما مهلت بعدی، از زمان ثبت گناه تا  

 انسان اهامه هاره.

ها امروز این است که بورای اهلل عظموت، هیبوت و مشکل و مصیبت بسیاری از انسان

کنند! کسی شوند و شبانه روز با انواع گناهان نا رمانی و عصیانش را میشکوهی  ائل نمی
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شوماره و موثالً ا کوچک و نواچیز میبینی که نزه خوهش بعضی از گناهان صغیره ررا می

 هاره!نی( زیاهن با نامحرم و بیگانه چه اشکالی )هاکرهن یا هستگوید: نگاهمی

ها و مطالب حرام و نامشروع هر مجوالت و کرهن به عک انسان امروز خوه را با نگاه

م آنگاه کند تا آنجا که تعداهی از مرههای عش ی سرگرم میها و هاستانهای زمانمجموعه

پرسوند: گنواه آن توجهی میشوند با تح یر و بیبوهن عملی یا ر تاری آگاه میکه از حرام

 چه اندازه است؟! آیا از گناهان کبیره است یا صغیره؟!

رحموه حال که با این وا عیت آشنا شدی بین آن و این هو روایت را که امام   بخاری 

 :کند م ایسه کنهر کتاب صحیحش ن ل می اهلل

روزی بوا تعجوب و  خاهم و صحابی بزرگووار رسوول خودا  مالک ان  بن  -1

ههید که هر نظرتان از مویی ه  شما امروز کارهایی را انجام می»گوید: شگفتی می

را عامول  هاآن باشد هر حالی که ما هر زمان رسول خدا ارزشتر مینازکتر و ک 

 «.هانستی نابوهی و هالکت خویش می

هر بواره حالوت  این صحابی صاهق و هانشمند رسول اهلل  مسعوه عبداهلل بن  -4

بینود کوه مؤمن گناهانش را چنان می»گوید: مؤمنان و  اجران هر م ابل گناهان می

ترسود کوه آن کووه بور روی او گویا هر زیر کوهی عظی  نشسته است و هرآن می

بینود کوه از س وط کند. اما شخ   اجر و بدکار گناهانش را همانند مگسوی موی

گویود: هور کنود )و میگذره و با هست آن را از خووه هور میاش میجلوی بینی

 «.شو(!

توانند االن با خواندن نگارند، میارزش میآیا آنانی که گناهان خویش را کوچک و بی

ِإيَّاُكْم َوُمَحقََّراِت »میزان خطرات این ر تارشان را محاسبه کنند!  این حدیث رسول خدا
ُعوٍد، َحتَّ  ذُُّنوِب، َفِإنََّما َمَثُل ُمَحقََّراِت الذُُّنوِب َكَمَثِل َقْوٍم َنَزُلوا َبْطَن َواٍد، َفَجاَء َذا ِبُعوٍد، َوَجاَء َذا ِبال

 َوِفي ِرَواَيٍة: «ِبَها َصاِحُبَها ُتْهِلْكهُ  ُيؤَخُذَحَمُلوا َما َأْنَضُجوا ِبِه ُخْبَزُهْم، َوِإنَّ ُمَحقََّراِت الذُُّنوِب َمَت  
 .(1)«ِإيَّاُكْم َوُمَحقََّراِت الذُُّنوِب، َفِإنَُّهنَّ َيْجَتِمْعَن َعَل  الرَُّجِل َحتَّ  ُيْهِلْكَنُه»

                                                           
–
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)از انجام گناهان کوچک برحذر باشید، زیورا مثوال گناهوان کوچوک هماننود هاسوتان 

آورند توا ا میگروهی است که هر بیابانی  روه آمده اند و ک  ک   طعات کوچک چوب ر

ایون را  –هوا بوه خووبی بپزنود هایشان را بر روی آتش آنآن در جمس کنند که بتوانند نان

را نوابوه و هوالک گنواه  آنکه هرگاه گناهان کوچوک محاسوبه شووند صواحب  –بدانید 

 سازند(. می

شرمی و عودم شدن با بییاهآور شده اند که گاهی گناهان صغیره به علت همراه علماء

شووه یوا هر به گناهان کبیره ملحوق می ؛هانستن آنارزشه به آن و تر  از خدا و ک توج

ای بوا گیره. بدین خاطر است که گفته شده اسوت: هویم گنواه صوغیرهرار میها  مرتبه آن

ای ه  با استغفار و بخشش از آن وجووه اصرار و تداوم آن وجوه نداره و هیم گناه کبیره

گوئی : نگاه نکن به کوچکی گناه، اما بنگر کوه لش چنین است میکسی که حابه  .(1)نداره

 کنی.از چه کسی نا رمانی می

های صاهق از آن بهره خواهند گر ت، این سخنانی است که اگر خداوند بخواهد انسان

شان سرگرهان و آشوفته نبووهه و کنند و هر گمراهیکسانی که احسا  گناه و کوتاهی می

 کنند.ورزیده و پا شاری نمیشان اصرار نبر باطل

 های الهی ایمان هارند:این سخنان برای کسانی است که به این پیام

﴿              ﴾       :[94]احلجر 

)ای پیغمبر( بندگان مرا آگاه کن که من هارای گذشت زیاه و مهر  راوان هسوت  )هر »

 .«ه توبه بکنند و ایمان بیاورند و کار نیک انجام ههند(حق کسانی ک

﴿         ﴾       :[05]احلجر 
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ایموان( عوذاب بسویار هرهنواکی اسوت )و و این که عذاب من )هر حق سرکشوان بی»

 .(1)«های هیگر هر برابرش عذاب نیست(عذاب

                                                           



 یلی آنکردن و عوامل تکمشرایط توبه

ای بسیار بزرگ و با عظمت است و هارای اشوارت و مفواهی  عمی وی کلمه توبه، کلمه

کنند که   ط ذکر الفاظی بور زبوان اسوت و باشد، نه آنگونه است که بسیاری گمان میمی

 سپ  باز تداوم و اهامه گناه! هر این پیام الهی اندکی بیندیش!

﴿            ﴾         :[1]هود 

 (1)«این که از پرورهگارتان طلب آمرزش کنید و به سووی او برگرهیود )توبوه کنیود(»

 باشد.بینی که توبه هر اینجا امری اضا ه بر استغفار میمی

علموا باشود. بودین سوبب این را بدان که هر کار بزرگی به ناچار نیازمند شورایطی می

باشد ذکر کورهه انود. ایون موواره گر ته از آیات  رآن و سنت صحیح میشرایطی را که بر

 ها است:یاهآوری تعداهی از آن

 کشیدن و ترک آن.هرنگ از گناه هستاوهل: بال اصله و بی

 هوهم: ندامت و پشیمانی بر آنچه که گذشته است.

 سوهم: ارهه و تصمیمی  اطس و جدی بر عدم ارتکاب آن گناه.

ندن ح وق آنانی که موره ظل  وا س شده اند یا هرخواسوت بخشوش و چهارم: بازگرها

 حاللی از آنان.

صمیمانه و صاه انه  –ای نصوح همچنین هانشمندان مواره هیگری را برای شرایط توبه

آوری : اوهل: ایون کوه تورک گنواه ها را به همراه مثال میبیان هاشته اند که تعداهی از آن –

چیز هیگری، مانند: نداشتن توانایی بر انجام آن گناه یا بازگشت بوه   ط برای اهلل باشد نه 

 (3)م. بوه عنووان مثوال: تائوبآن حالتی که  بالً بوهه است، یا تر  از زبان و سخنان موره

کنود یوا شوه کسی که گناه را به خاطر م ام و شهرتش هر بین مورهم تورک مینامیده نمی

 رش اخراج گرهه.به خاطر آن گناه از شغل و کا ممکن است
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شوه کسی که گناه را به خاطر بهداشت و سالمتی و نیروی جسومانی تائب نامیده نمی

های واگیر کند. مانند کسی که عمل زنا و  حشاء را به علت بیماریاش ترک میو روحانی

کند یا آن که این عمل جس  و حا ظه او را ضعیف و ناتوان کننده ترک میکشنده و ناتوان

 .کندمی

شوه کسی که هزهی و سر ت را به خاطر آن که راهی برای نفووذ بوه تائب نامیده نمی

تواند گاو صوندو ی را بواز کنود و یوا آن کوه از کند یا آن که نمییابد ترک میمنازل نمی

 ترسد.نگهبان و پلی  می

شووه کسوی کوه گور تن رشووه را بوه خواطر تور  از آن کوه مبواها تائب نامیده نمی

 کند.باشد ترک می( هاهن و گر تنعمل رشوه)ده از گروه پیکار با ارتشاء ههنرشوه

خورهن و اعتیاه به تریاک و سیگار و سوایر موواه شوه کسی که شرابتائب نامیده نمی

کنود. همچنوین تائوب شودنش تورک میمخدهر را به خاطر   ر و عدم توان مالی یا مفل 

عواجز و  استاش هی که خارج از توان و اراههشوه کسی که از انجام عمل گنانامیده نمی

گفتن را شوه که توان سوخنباشد، مانند هرواگو آن هنگامی مبتال به بیماری میناتوان می

ههد یا زانی و بدکاری که  درت و توان جنسی بور همخووابگی را از هسوت از هست می

 ههد.ت میای اعضای بدنش را از هسههد یا سارق و هزهی که بر اثر حاهثهمی

ای جز پشیمانی و ندامت ندارند و باید آرزوی معصیت و گنواه البته این ا راه باز چاره

شان خارج کنند و بر آنچه که گذشته است تلسف و اندوه بخورنود بودین سوبب را از هل

پشویمانی خووهش توبوه »یعنوی  (1)«النََّدُم توبٌة» رموهه اسوت:  است که رسول رحمت 

 «.باشدمی

ا بدان که خداوند شخ  عاجز و ناتوانی را که آرزوی گناه هاره و آن را به زبان این ر

را  آوره. آیا این سخن رسوول خودال آن گناه، پایین میعا آوره م امش را به اندازه می

 ای!نشنیده
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 ِللَّهِ  َوَيْعَلمُ  َرِحَمُه، ِفيهِ  َوَيِصُل َربَُّه، ِفيهِ  َيتَِّقي َفُهوَ  َوِعْلًما َماًلا اللَّهُ  َرَزَقُه َعْبدٍ  َنَفٍر، ِلَأْرَبَعةِ  الدُّْنَيا ِإنََّما»
 :َيُقوُل ،النِّيَّةِ  َصاِدقُ  َفُهَو َماًلا َيْرُزْقهُ  َوَلْم ِعْلًما اللَُّه َرَزَقُه َوَعْبٌد امَلَناِزِل، ِبَأْفَضِل َفَهَذا َحقًّا، ِفيِه

 َيْرُزْقهُ  َوَلْم َماًلا اللَُّه َرَزَقُه َوَعْبٍد َسَواٌء، َفَأْجُرُهَما ،ِبِنيَِّتِه َفُهوَ  ،ٍنُفَلا ِبَعَمِل َلَعِمْلُت َماًلا ِلي َأنَّ  َلْو
 َفَهَذا َحقًّا، ِفيِه ِللَِّه َيْعَلُم َوَلا َرِحَمُه، ِفيِه َيِصُل َوَلا َربَُّه، ِفيِه َيتَِّقي َلا ِعْلمٍ  ِبَغْيِر َماِلِه ِفي َيْخِبُطَو ِعْلًما،
 ،ُفَلاٍن ِبَعَمِل ِفيهِ  َلَعِمْلُت َماًلا ِلي َأنَّ َلوْ : َيُقولُ  َفُهَو ِعْلًما َوَلا َماًلا اللَّهُ  َيْرُزْقُه َلمْ  َوَعْبٍد امَلَناِزِل، ِثِبَأْخَب
 .(1)«...َسَواءٌ  َفِوْزُرُهَما ،ِبِنيَِّتهِ  َفُهَو

 جز این نیست که هنیا از آن چهار نفر است:»

و او نیوز بوه خواطر آن از  (4)و ثوروت و علو  هاهه اسوت ای که خداوند بوه ابنده -1

آوره )و را به جوای موی (ارتباط خویشاوندی)ترسد و صله رح  پرورهگارش می

هاند که خداوند هر آن ح ی هاره، چنین  ورهی کند( و میحق نزهیکانش را اها می

 ها  رار هاره.هر باالترین و بهترین جایگاه

عل  و هانش ارزانی هاشته و اما ثروتی نداهه اسوت، ولوی ای که خداوند به او بنده -4

هاشت  حتماً هماننود  والن شوخ  گوید: اگر ثروت مینیهتش صاه انه است و می

کرهم، پ  او نیز براسا  نیتش محاسوبه خواهود شود و )عال  ثروتمند( عمل می

هوا پاهاش این هو  ره مساوی است. )این شخ  نیز هر باالترین و بهترین جایگاه

  رار هاره(.

ای که خداوند به او ثروت هاهه، اما عل  و هانش ارزانی نداشته است، پ  هر بنده -3

روه بوودون هانووش و آگوواهی و بوودون آن کووه از ثووروتش اوورق شووده و  وورو مووی

ارتبواط  –پرورهگارش هر ارتباط با آن تر  و بیمی هاشته باشود، و صوله رحو  
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هاند که کند( و نمیزهیکانش را اها نمیآوره )حق نرا به جای نمی –خویشاوندی 

ترین و ح ووی هاره. بنووابراین، چنووین  وورهی هر پسووت –ثووروت  –خوودا هر آن 

 ها  رار هاره.ترین جایگاهکثیف

گویود: اگور ثوروت ای که خداوند به او نه ثروت هاهه است و نه علمی، و میبنده -2

کورهم، او نیوز میعمول « عل ثروتمنود بوی»هاشت  حتماً همانند  والن شوخ  می

براسا  نیتش محاسبه خواهد شد و این هو  ره هر بار گناه مساوی هستند. )ایون 

 ها  رار هاره(.ترین جایگاهترین و کثیفشخ  نیز هر پست

 های گناه را احسا  کند.زشتی و زیان دوّم:

این بدان معنا است که هنگام توبه صحیح و راسوتین امکوان نوداره انسوان آنگواه کوه 

آوره احسا  لذت و شاهمانی کرهه یوا آرزو کنود کوه هر ناهان گذشتهایش را به یاه میگ

 ای برایش تکرار شوه.وا عه آینده نیز چنین

های زیاهی را زیان« الفَوَائِد»و کتاب « الدَّاء وَالدَّواء»هر کتاب  ابن  َی  جوزی رحمه اهلل

 از: ها عبارتندبرای گناهان برشمرهه است که بخشی از آن

 -3وحشت و تنهایی هرون جان و  لوب انسوان.  -4شدن از هانش و عل . محروم -1

شودن از اطاعوت و محروم -5سسوتی و نواتوانی بودن.  -2سخت و هشوارشدن کارهوا. 

شودن سوینه و تنگ -7شودم تو یوق. ک  -8ر تن خیور و برکوت. از بین -6 رمانبرهاری. 

شودن ارزشک  -11اعتیاه به گناهوان.  -11. شدن گناهانزایش و ا زون -1حوصلگی. بی

نفورین و لعنوت چهارپایوان بور  -13شودنش نوزه مورهم. ارزشک  -14گناهکار نزه اهلل. 

بور  لوب مهور  -15شودن(. پوشیدن لبا  ذلت و خواری )خوار و خفیف -12گناهکار. 

 -18اها. شدن و  بولی هععدم پذیر ته -16خورهن و  رارگر تن هر نفرین ابدی و لعنت. 

 -11ر تن شرم و حیوا. از بین -17ر تن ایرت. گسترش  ساه هر خشکی و هریا و از بین

ایجواه  -41ها. ها و بالیوا و مصویبت روه ا  -41 ها.شدن نعمتپذیر تن و برچیدهپایان

هوای شویطان. ا تواهن هر اسوارت و هام -44تر  و وحشت هر  لب نا رمان و گناهکار. 

 عذاب هرهناک و جاوهانی آخرت. -42ر نشدن. عا بت به خی -43
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ههد که به طور کلی از هر گناهی این شناخت بنده از گناهان او را هر شرایطی  رار می

 هوری گزیند.

شوه از گناهی به گنواهی ها ذکر میها به عواملی که تعداهی از آناما گروهی از انسان

 سازند:هیگر روی آورهه و خوه را به نوعی هیگر آلوهه می

 پندارند که آن گناه، جرم و کیفرش سبکتر است.می -1

تر ههود و شوهوت هر آن  ووینف  انسان به آن گنواه تمایول بیشوتری نشوان می -4

 باشد.می

باشد برخالف گناه و تر میتر و آسانشرایط برای انجام آن گناه از گناه  بلی  راه  -3

ب و شرایط آن حاضر و  راه  نا رمانی که نیاز به آماهگی و تجهیزات هاره و اسبا

 باشد.و  راوان نمی

شووند و بورای او جودایی از آنوان زیرا هوستان و همنشینانش مرتکب آن گناه می -2

 باشد.بسیار هشوار و ناگوار می

و یارانش سبب شوهرت  گاهی گناه و نا رمانی مشخ  برای  ره هر میان هوستان -5

وه که آن شرایط ظاهراً خووب گرهه، و برای او سخت خواهد بو م ام و پست می

کند. همانگونه را از هست بدهد. و بنابراین، هر انجام آن گناه اصرار و پا شاری می

شورارت،  اچواق، تروریسوتی،  و باندهای هاکه این اتفاق هر میان بعضی از گروه

شواعر زاهود و « »به عنوان مثوال، روزی  آید. ساه و تباهی پیش می

شرم و گستاخ بوه نصیحت کورهه و بوه واعظ، ابونُوا  را که شاعری بیناصح و 

ابونُوا  هر جوواب او »پروائیش هر عصیان سرزنش کره، اما خاطر گستاخی و بی

 این ابیات را سرائید:
 

 أتددراي يددا عتدداهي
 أتراي مفسددا بالنسدك

 

 تاركددا تلددك املالهددي
 عنددد القددوم جدداهي

 
 

 ها را رها کن !که من این ر تار و سرگرمی آیا تو معت دی ای ابو العتاهیه

 باش !بینی مرا که با  اسدگرهانیدن عباهات هر نزه  وم هارای جاه و م ام میآیا نمی
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 بنده سریعاً توبه کند. سوم:

 باشد که نیاز به توبه هاره.زیرا تلخیر هر توبه خوهش نوعی گناه می

 اش و ن ای  آن بترسد.از  بولی توبه چهارم:

اش پذیر ته شده و نسبت به ر تارش مغورور گورهه و خووه را از عاً نپذیره که توبه ط

مکر و عذاب الهی هر امان بداند! )زیرا تنهوا زیانکواران و کوا ران هسوتند کوه خووه را از 

 بینند(.عذاب الهی هر امان می

 کرهن آنچه که از ح وق الهی از هست ر ته اسوت. اگورآورهن و اصالحبه جای پنجم:

هایی که هر گذشته پرهاخت نکرهه است و یوا برایش امکان هاشته باشد. مانند هاهن زکات

 آن صد اتی که از ح وق نیازمندان و نزهیکان نداهه است.

مکان و محل گناه را ترک کند، هرگاه احتمال آن بروه که وجوهش هر آن محل  ششم:

 سبب شوه، برای بار هیگر هر آن گناه و معصیت بیفتد.

 کنند، ترک گوید.کسانی را که او را بر انجام گناه یاری می تم:هف

های )این موره و موره  بلی از حدیث  اتل صد نفر گر ته شوده اسوت کوه هر  صول

 بعدی ماجرای آن خواهد آمد(.

  رماید: پرورهگار متعال می

﴿                ﴾            :[76]الزخرف  

 .(1)«هشمنان یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزکاران – یامت  –هوستان هر آن روز »

هوستان بد هر روز  یامت یکدیگر را نفرین و لعنوت خواهنود کوره، بودین سوبب ای 

تو باید از هوستان و ر ی ان بود جودا شووی و آنوان را رهوا کنوی و  –تائب  –کننده توبه

یندازی و با ایشان  طس ارتباط کنی و شدیداً از آنان برحذر باشی، اگر از هعوت هورشان ب

آنان عاجز و ناتوان بوهی. و مباها شیطان توو را هر پنواه خووهش  ورار ههود و بوا انوواع 

ها، بازگشت به نزه هوستان و ر  ایت را برایت آراسته گرهاند از بواب ها و  ریبوسوسه
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هانی تو ضعیف هستی و توان م ابله  ت آن ه  هر حالی که میاین که باید هعوت را پذیر

و م اومت هر برابرشان و گناه را نداری! هر اینجا حاالت  راوانی است که ا راه به سوبب 

 ا تند.شان با هوستان گذشته مجدهاً به گناه و معصیت میرابطه

های نند نوشویدنیباشد، مابرهن اسباب حرام و مواه حرامی که نزهش میاز بین هشتم:

حرام )شراب و...(، مواه مخدر )هروئین، تریاک، سیگار، تنبواکو، حشویش و...( و ابوزار و 

های حرام های سرگرمی و موسی ی )عوه، نی، گیتار و هوتار و...( و تصاویر و  یل هستگاه

کننده. اینچنوین اسوت کوه های تحریکهای عش ی و زشت و مجسمهها و هاستانو رمان

 ها الزم و ضروری است.ن و نابوهساختن و سوزاندن آنشکست

خواهد باشد. و میکه هر آستانه راه راست و مست ی  می –ای کنندهتوبه –تائبی  مسأله:

های جاهلیتی که بر تن هاشوته اسوت، بیورون هر این راه است امت بورزه باید تمامی لبا 

هایی وجوه هاره چه بسیار هاستان سازه(.آوره. )خوه را از ر تارها و ابزارهای جاهلی رها 

که ا راه تائب به خاطر وجوه این مواه و وسایل حرام هر نزهشان از توبه کنوار کشویده و 

با سر هرگمی و ضاللت س وط کرهه اند. )از خداوند بخشنده و مهربان پایداری و  مجدهاً

 طلبی (.است امت را عاجزانه می

پیکار با نف  و شیطان یاری  رگزیند تا او را هر اینهوستان صالح و خیرخواهی ب نهم:

این هوستان باید جای هوستان بد را بگیرند و بسیار بر شرکت هر حل ات ذکر الهوی  کنند.

و مجال  عل  حری  باشد و تمامی او اتش را با امور مفید و سوهمند پر کند توا آن کوه 

 اش بیندازه.گذشتهمباها شیطان و ت خالی را پیدا کرهه و او را به یاه 

به جس  و بدنش توجه کند، بدنی که آن را با اعمال و ر تار و خووراک حورام و  دهم:

نامشروع پرورش هاهه است. بنابراین، باید تمامی توانش را هر راه اطاعت و  رموانبرهاری 

از خدا  رار ههد و بکوشد تا روزی حالل به هست آوره که با آن بتواند گوشت، پوسوت 

 پاک را جایگزین پیکر پرورش یا ته هر حرامش بکند.و خون 

و  بل از طلوع خورشید  (لحظه احتضار)توبه باید  بل از خرخرکرهن هم مرگ یازدهم:

 از مغرب باشد.
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آن صدایی است که هنگام پرواز و خروج روح از بودن هر حلوق  (اراره )گرخرخرم

مرگ انسوان  –ل از  یامت صغری شوه. هر اینجا منظور آن است که توبه باید  بایجاه می

 َأْن َقْبَل اهلِل ِإَل  َتاَب َمْن» رماید: هر این مواره می و  یامت کبری باشد. رسول رحمت  –
 .(1)«ِمْنُه اهلُل َقِبَل ،ُيَغْرَغَر

هرک   بل از آن که به حالت احتضار بیفتد و نفسوش بوه اراوره بیفتود توبوه کنود، »

 «.پذیرهاش را میخداوند متعال توبه

 .(4)«َعَلْيِه اهلُل َتاَب َمْغِرِبَها، ِمْن الشَّْمُس َتْطُلَع َأْن َقْبَل َتاَب َمْن»

توبه کند و بوه  – یامت کبری  –هرک   بل از آن که خورشید از مغربش طلوع کند »

 «.خدای روی آوره خداوند متعال نیز توبه او را پذیر ته و به او روی خواهد آوره

                                                           
 

 



 ار بزرگ!ای بسیتوبه

را  های کوواروان اول ایوون امووت، صووحابه رسووول اهلل هایی از توبووههر اینجووا نمونووه

 آوری .می

 آمود و گفوت: نزه رسول رحمت  «ماعِز بن مالک أسلمی»کند که ن ل می بریده 

ام، حوال شوده – حشواء  –ای رسول خدا! من بر خویشتن ست  کرهه و مرتکب عمل زنا 

او را  ولوی ایشوان  –حد شورعی را بور مون اجورا کنوی  –انی خواه  مرا پاک گرهمی

ر ت و گفت: ای رسول خدا! مون  هاً به نزه آن حضرت  رهای آن روز مجد بازگرهاند.

به  ام این بار نیز او را برای بار هوم برگرهاند. پ  رسول رحمت مرتکب عمل زنا شده

لی هارای مشکلی اسوت؟ و یوا آیوا نزه  ومش کسی را  رستاه و پرسید: )آیا او از نظر ع 

 پذیرید؟(شما سخنان او را نمی

گفتند: ما از او چیزی جز هانایی و ع ول کامول ندیوده ایو  و او را از ا وراه صوالح و 

باز بوه سووی  وومش  آمد، برای بار سوم نزه آن حضرت « ماعز»بینی . نیکوکارمان می

آنان خبر هاهنود کوه موورهی را هر او کسی را  رستاهند و از احواالتش سؤال کرهند، ولی 

ای بوار چهوارم آمود. مشاهده نکرهه اند و آسیبی ه  به ع لش نرسیده است. زمانی که بر

سنگسوار شووه و  – رموان هاه توا رَجو   و حفر شد، سپ  رسول خدا گوهالی برای ا

 «.سنگسار شد

مون مرتکوب آمد و گفت: )ای رسوول خودا! « »گوید: زنی به نام هر اهامه می

او را بازگرهاند،  رها که شود، گفوت: ای  ام، مرا پاک گرهانید. ولی ایشان عمل زنا شده

را « مواعز»گرهانیود، همانگونوه کوه گرهانید؟ شواید مورا بواز میرسول خدا! چرا مرا برمی

نه، امها » رموه:  باش ، رسول رحمت می –حامله  –بازگرهانیدید، سوگند به خدا! بارهار 

گوید: زمانی که  رزندش را بوه هنیوا آوره، می«. تا زمانی که  رزندت را به هنیا آوری برو

ای پیچیده بوه آوره و گفت: او را به هنیا آورهم، ولی باز نوزاهش را هر حالی که هر پارچه

زموانی کوه «. خووره، شویر بوده رموه: برو و او را تا زمانی که شیر می رسول رحمت 

ازکره کوهک را هر حالی تکه نوانی هر هسوتش بووه آوره و گفوت: ای پسرش را از شیر ب

 خوره، ایشوان ام و اذا میاین  رزندم است که اآلن از شیر بازش گر ته رسول خدا 
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اش کوهک را به یکی از مرهان مسلمان سپره سپ   رمان هاه و گوهالی بورای او توا سوینه

بوه « خالد بون ولیود»د. هر این لحظه کنده شد و به مرهم  رمان هاه و سنگسارش کرهن

طرف سنگی ر ت و آن را به سرش زه هر نتیجه خون بر چهره خالد پاشیده شد و آن زن 

)کمی هرنگ کن خالد! و هشنام او را شنید و هر جواب  رموه:  را هشنام هاه. پیامبر خدا

کوه اگور  ای کورههست اوست، آن زن چنان توبه عجله نکن! سوگند به کسی که جان  هر

کره حتماً بخشویده گیره آنگونه توبه میملمور مالیاتی که به زور و ست  از مرهم خراج می

 «. رمان هاه و بر او نماز خواند و ه ن گرهید سپ  رسول خدا  (1)شد(می

کنی گفت: ای رسول خدا! او را سنگسار می هر روایتی آمده است که عمر  اروق 

 ُقِسَمْت َلوْ  َتْوَبةً  َتاَبتْ  َلَقدْ » رموه:  انی، ولی رسول رحمت خوآنگاه نماز ه  بر وی می
 للَّهِ  ِبَنْفِسَها َجاَدْت َأْن ِمْن َأْفَضَل َشْيًئا َوَجْدَت َوَهْل َوِسَعْتُهْم، اْلَمِديَنِة َأْهِل ِمْن َسْبِعنَي َبْيَن

 .(4)«َعزََّوَجلَّ

میان هفتاه تن از ساکنان شهر مدینوه ای کرهه است که اگر به راستی که او چنان توبه»

آیا توو چیوزی « ای عُمَر»هاه. کره و تحت پوشش  رار میشد آنان را کفایت میت سی  می

یابی که کسی تمام وجوهش را به خداوند بلندمرتبوه و بوا عظموت تر از این میبا  ضیلت

 «.ببخشد و ت دی  کند

                                                           
 

 



 کندک میتوبه تمامی گناهان ماقبل را از بین برده و پا

خواه  توبه کن ، ولی چه چیوزی بورای مون بخشوش و می ممکن است کسی بگوید:

کند، آنگاه که توبه کن  هر حالی که من رابت بسویاری بوه مغفرت خداوند را تضمین می

روش و راه مست ی  و حق هارم و با توجه به این که احسا  شک و هوهلی هر من ایجواه 

 کن ؟!بخشاید، حتماً توبه میمرا می شوه و اگر بدان  که خداوندمی

گذر هرست همان چیزی است کوه گوی : آنچه که هر احسا  و هرون تو میبه او می

 گذشته است. هایی  بل از تو، همچون صحابه بزرگوار رسول خدا هر جان انسان

گوذره از بوین اگر هر این هو روایت با ی ین بیندشی، حتمواً آنچوه کوه هر هرونوت می

 «.اگر خداوند بخواهد»د ر ت. خواه

را از زبوان خووهش  شدن عمرو بن العوا امام مسل  هاستان مسلمان روایت اول:

 کند:اینچنین ن ل می

آمودم و  زمانی که پرورهگار، اسالم را هر  لب  عزیز و محبوب گرهانید، نزه پیامبر »

هراز کوره آنگواه مون شوان را گفت : هستت را بده تا با تو بیعت کن ، ایشان هسوت راست

  رموهند: )تو را ای عمرو چه شده است؟(. نموهم، پیامبر  هست  را جمس

 رموه: چه شرطی؟ گفت : شرط  اینست کوه بخشویده  خواه  شرطی بگذارم.گفت : می

 َقْبَلَها؟ َكاَن َما َتْهِدُم َرَةاْلِهْج َوَأنَّ َقْبَلُه؟ َكاَن َما َيْهِدُم اْلِإْسَلاَم َأنَّ َعِلْمَت َيا َعْمرو َأَما»شوم،  رمووه: 
 .«َقْبَلُه؟ َكاَن َما َيْهِدُم اْلَحجَّ َوَأنَّ

ای عمرو که اسالم هرآنچه را کوه  بول از آن اسوت نوابوه و پواک  هانیآیا نمی»یعنی: 

کند و همچنین حوج هو  باشد نابوه و پاک میکند و هجرت آنچه را که  بل از آن میمی

 «.کندباشد محو و نابوه میهرآنچه  بل از آن می

کند که تعداهی از مشرکان روایت می بامام مسل  از عبداهلل بن عبا  روایت دوم:

 که کشتار بسیار کرهه و به کثرت مرتکب زنا و  حشاء شده بوهنود، نوزه رسوول خودا 

کنی بسیار نیکو و خوب اسوت، گویی و به سوی آن هعوت میآمده و گفتند: آنچه که می

 تل و زنا و... انجام هاهه ای  چیست؟! هاهی که کفاره آنچه از ه ما خیر میکاش ب

  هر جواب، این آیات  رآن نازل شدند:
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﴿                            

                ﴾           :[78]الفرقان 

خواننود و جوانی را خداونود و آنان که با خداوند معبوهی هیگر را بوه )نیوایش( نمی»

کنند. و هرک  چنوین کنود کشند و زنا نمی)کشتنش را( حرام کرهه است جز به حق نمی

 .(1)«خورههشوار برمی« کیفری»به 

  ﴿نازل شد: و به هنبالش این آیه                

     ﴾           :[01]الزمر 

)ای پیامبر! از سوی من( بگو: ای بندگانی که بر خوه اسراف کورهه ایود، از رحموت »

 .(4)«خدا ناامید نشوید...

                                                           
 

 



 بخشد؟آیا خداوند متعال مرا می

طوری که از هویم خواه  توبه کن  اما گناهان  بسیار زیاه است گویی، می* گاهی می

ور شوده و آن را انجوام ، مگر آن که هر آن اوطوهام رو گذار نکرههعمل  حشاء و زشتی 

هان  ام، نمویشدهمرتکب  را رسیده باشد، آنرسیده یا نام و حتی گناهی که به خیالت هاهه

 ام ببخشاید یا نه؟!د آنچه را که هر آن سالیان طوالنی انجام هاههآیا ممکن است خداون

گوی : این تنها مشکل تو نیست، بلکوه مشوکل بسویاری از ای براهر بزرگوار! به تو می

آورم که یک بار سؤالی را خواهند توبه کنند. برایت مثالی از جوانی میکسانی است که می

انی شروع به انجام و ارتکاب گناه کرهه تا جایی که اینگونه مطرح کره، او از ابتدای نوجو

هر سن هفده سالگی هارای پرونده طوالنی پر از اعمال زشت و  واحش از انواع صغیره و 

کبیره بوهه است و به ا راه زیاهی از کوچک و بزرگ تجاوز کرهه، حتوی یوک بوار هختور 

ی و سر ت کرهه اسوت، حوال خرهسالی را موره تجاوز  رار هاهه و بارها و بارها نیز هزه

ها عبواهت ام، و هر بعضی از شوبگوید که به سوی اهلل متعال روی آورهه و توبه کرههمی

گیرم و هر صبح بعود خوان  و روزهای هوشنبه و پنجشنبه روزه میکرهه و نماز تهجد می

توبوه  ام پذیر ته خواهد شد؟ )آیوا بورای مون امکوانتوبه آیا خوان ،از نماز  جر  رآن می

 وجوه هاره؟!(

هر  ه  و اجرای احکام و شناخت حالل و حل  ما مسلماناناصلی مرجس و منبس 

است و هر هر حالتی ابتدا به  ها، کتاب اهلل و سنت رسول اهلل مشکالت و برخوره با آن

اندازی  این کری  نگاهی میکنی . لذا هنگامی که به  رآناین هو ریسمان الهی رجوع می

  ﴿بینی : هی را میپیام ال                     

                                   

                ﴾         :[09 – 01]الزمر 

)ای پیامبر! از سوی من( بگو: که ای بندگانی که بر خوه اسراف کرهه اید، از رحمت »

اوسوت آمرزگوار  بیگمانبخشد. گناهان را می یهخدا ناامید نشوید. به راستی خداوند هم
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و پیش از آن که عذاب به شما رسد، آنگواه یواری « و مهربان استبسیار بخشنده »مهربان 

 .«نیابید به سوی پرورهگارتان بازآیید و هر برابر او تسلی  شوید

این جوابی ه یق و روشن برای آن مشکل مطرح شده است و آنچنان واضح است کوه 

 نیازی به توضیح بیشتر نداره.

 بخشد.بها را است که خداوند آنآن احساسی که گناهان بیشتر از آن  اما.....

 رحمت پرورهگارش است. یهناشی از عدم ی ین بنده به وسعت و هامناوالً: 

 ناشی از ن   ایمان به  درت خداوند بر بخشیدن تمامی گناهان. ثانیاً:

 .(1)باشداست می« رجاء»ناشی از ضعف عمل مهمی از اعمال  لب که همان  ثالثاً:

 باشد.شدن گناهان میی و عدم گمان تائب هر پاکناشی از بدبین رابعاً:

 ههی .حال به هرکدام از مواره چهارگانه گذشته جداگانه جواب می

 کند:شدن آن، این پیام الهی کفایت میهر روشن اما مورد اول:

﴿        ﴾             :[307]األعراف  

 .(4)«استرحمت من همه چیز را  را گر ته »

 حدیث صحیح  دسی کا ی است: اما برای مورد دوم

ُيْشِرْك  َقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ: َمْن َعِلَم َأنِّي ُذو ُقْدَرٍة َعَل  َمْغِفَرِة الذُُّنوِب َغَفْرُت َلُه، َوَلا ُأَباِلي َما َلْم»
 .(3)«ِبي َشْيًئا

نوین باشود کوه توانوایی گوید: هرک  نظر و عملش هر باره مون چخداوند متعال می»

بخشیدن تمامی گناهان را هارم، او را خواه  بخشید و برای  اصالً مهو  نخواهود بووه بوه 

شرط آن که با من کسی را شریک نگرهاند )یعنی به من شرک نیاوره( این وا عوه مربووط 

 کند.شوه که بنده پرورهگارش را هر سرا اخت مال ات میبه زمانی می
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 ههد:موره را نیز این حدیث با عظمت  دسی جواب میاین  اما مورد سوم:

َك َوَلا ُأَباِلي، َيا اْبَن آَدَم َلْو ِمنْ ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَل  َما َكاَن  ،َيا اْبَن آَدَم»
َأَتْيَتِني  َأنََّك ا ُأَباِلي، َيا اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْوَبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السََّماِء ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك، َوَل

 .(1)«ِبُقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا ُثمَّ َلِقيَتِني َلا ُتْشِرُك ِبي َشْيًئا َلَأَتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة

ای  رزند آهم، تا زمانی که مرا به  ریاه بخوانی و به من امید هاشته باشی، هرچوه کوه »

این عمل مه  نیست. ای  رزند آهم، اگر تو به نوزهم بوه  بخشایمت و برای آن باشی می بر

اندازه وسعت و پهنای زمین اشتباه و خطا بیاوری و با من مال ات کنی هر حالی که برای  

ای( من نیز به نزه تو خواه  آمد هر حالی کوه ای )به من شرک نورزیدهشریکی  رار نداهه

 «.خطاهایت، بخشش و مغفرت به همراه هارم یهبه همان انداز

التائب مدن »کا ی است.  هر جواب آن این حدیث رسول رحمت  اما مورد چهارم:
 .(4)«الذنب كمن ال ذنب له

نوداره. )پرونوده اعموالش از گنواه  کننده از گناه همانند کسی است که هیم گناهیتوبه

 «.باشدخالی می

ایشان هشوار است کوه خداونود گناهوان و  سواههای * هر اینجا به تمام کسانی که بر

 کنی .شان را ببخشاید این حدیث صحیح )حدیث  اتل صد نفر( را ت دی  می راوان

                                                           
 

 



  توبه قاتل صد نفر

کنود کوه روایوت می از پیوامبر خودا  ابوسعید سعد بن مالک بن سونان خودری 

  رموهند:

ترین و نفر را کشته بووه، او از آگواه( نوهونه 11روزگاران  بل از شما مرهی بوه که )»

نزهش ر ت و گفوت  را به او معر ی کرهند. (1)ترین شخ  زمین سئوال کره، راهبیعال 

اش پذیر توه آیوا توبوه»توانود توبوه کنود؟ ( نوهونه انسان را کشته اسوت، آیوا می11که )

ه صود نفور هوایش را بوگفت: نه، آن راهب را نیز کشت و با  تول او آموار  تل« شوه؟می

 رساند.

ترین  ره آن روزگار به جسوتجو پرهاخوت، هانشومند ترین و عال مجدهاً به هنبال آگاه

آگاهی را به او معر ی کرهند. به آن هانشمند گفت که تاکنون صد تن را کشته اسوت، آیوا 

تواند بوین  توو و توبوه  اصوله توانی(، چه کسی میتواند توبه کند؟ او گفت: بله، )میمی

اخته و مانس شوه، )سپ  به آن مره گفت:( به سوی  الن سرزمین برو، زیورا هر آنجوا اند

کننود و توو، بوه هموراه آنوان اهلل را خداوند یکتوا را پرسوتش می مرهمانی هستند که   ط

پرستش و عباهت کن و مباها به سوی سرزمین و وطنت بازگرهی، زیرا آن سرزمین بودی 

 د و نابکاری هستند(.های باست )یعنی مرهمانش انسان

مره تائب حرکت کره تا به نیمه راه رسوید ولوی مورگش  ورا رسوید. هر ایون حالوت 

 رشتگان رحمت و  رشتگان عذاب هر موره او به اختالف پرهاختنود.  رشوتگان رحموت 

 گفتند: او آمده هر حالی که  لباً توبه کرهه بوه و روی به سوی اهلل تعالی هاشت.

 او هرگز هیم عمل خیری انجام نداهه است.  رشتگان عذاب گفتند:

ای هر سیمای انسان به نزهشان آمود، او را هر میوان خوهشوان بوه هر این لحظه  رشته

ای را که هر بین هو سورزمین طوی کورهه اسوت  ضاوت نشاندند. آن  رشته گفت:  اصله

بوه سورزمین  تر بوه او از آنجا خواهد بوه. )یعنی اگورم ایسه کنید. به هرطرف که نزهیک
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تر بوه باشد و اگر به سرزمین هوهم نزهیکتر بوه از آن  رشتگان عذاب میاش نزهیکاوهلی

باشد(. م ایسه کرهند هیدند به سرزمینی که  صود هجورت بوه از آن  رشتگان رحمت می

 .(1)«تر است، پ   رشتگان رحمت او را هربر گر تندآنجا را هاشته نزهیک

یوک  یهبه آن روسوتای صوالحان بوه انوداز»مده است که هر روایت صحیح هیگری آ

 «.تر بوه پ  از اهالی آنجا محسوب شدوجب نزهیک

خداوند بخشاینده بوه آن سورزمین »همچنین هر روایت صحیح هیگری آمده است که 

گفت: هور شو و به این سرزمین )صالحان( گفت: نزهیک شو، سوپ  گفوت: بوین آن هو 

یوک  یهر این لحظه هیدند که به سورزمین صوالحان بوه انودازسرزمین را م ایسه کنید، ه

 «.تر است. بنابراین، پرورهگار او را بخشید و موره مغفرت خویش  رار هاهوجب نزهیک

 .«التَّْوَبِة!!! َوَبْيَن َبْيَنُه َيُحوُل َوَمْن َنَعْم،»

 «.تواند میان او و توبه  اصله بیندازه!!!بله، چه کسی می»

تور از ایون مورهی کوه تور و عظی خواهی توبه کنی، آیا گنواهی بزرگیای کسی که م

 بینی؟! هیگر ناامیدی و یل  برای چه؟!آوره، می اش را پذیر ت و به او رویخداوند توبه

تر است. کمی هر این آیو   ورآن بینودیش و تلمول براهر مسلمان ! کار از این ه  بزرگ

 کن.

﴿                            

                              

                           

              ﴾        :[65 – 78]الفرقان 

و آنان که با خداوند معبوهی هیگر را )به نیوایش(  «بندگان خداوند رحمان آنند که...»

کشوند و خوانند و جانی را که خداوند )کشتنش( را حرام کرهه است جز به حوق نمینمی
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خووره * روز  یاموت عوذاب کنند. و هرک  چنین کند به )کیفری( هشووار برمیزنا نمی

برایش هوچندان شوه و هر آنجا خوار )و زبون( و جاوهان ماند * مگر کسی که توبه کند 

هوا هایشان را بوه نیکیو ایمان آوره و کار شایسته انجام ههد، پ  اینانند که خداوند بدی

 .(1)«مهربان است یهکند و خداوند آمرزندتبدیل می

 یک لحظه هر این پیام ه ت کن:

﴿             ﴾     :[65]الفرقان 

هایشان را به ها و بدکاریکنند کسانی هستند که خداوند عیناً بدیبله آنانی که توبه می

های بیکران و عظوی  اهلل را کند. آری، این آیه به خوبی  ضلها و حسنات تبدیل مینیکی

 باشد:تبدیل هر اینجا هو نوع میگویند: میعلماء ههد. به تو نشان می

مانند تبدیل شورک بوه ایموان،  ؛اول: تبدیل صفات بد و زشت به صفات نیکو و حسنه

زنا به پاکدامنی و عفت، هروغ به راستی و صودا ت، خیانوت بوه امانتوداری و بوه هموین 

 صورت.

وز هایی که انجام هاهه بوه حسونات و نیکوی هر رها و زشتکاریکرهن بدیهوم: تبدیل

﴿  یامت. هر این آیه مجدهاً تلمل کن          ﴾  هر اینجا نگفته است

به جای هر بدی یک نیکی و حسنه بلکه ممکن است کمتر یا مساوی یا بیشتر هر کمیوت 

بوهن یا کیفیت )تعداه و چگونگی( باشد. و این براسوا  میوزان صودا ت تائوب و کامول

بورای  بینوی؟تر از ایون  ضول میباشد. بنابراین، آیا  ضلی بزرگتر و باعظموتاش میتوبه

از »عبودالرحمن بون جیبور »شرح این بخشش و کرم الهی به این حدیث زیبا نگواه کون: 

 -آمده  یهیگر روایتهر و ) –آمد کند که به نزه پیامبرن ل می «ابوطویل شطب ممدوه

چشمانش ا تاهه بوه هر حالی که بر چوب هستی  ای که ابروهایش بر رویپیرمره خمیده»

ی شوما هر ا رار گر ت( و گفت: نظور و ر تکیه هاهه بوه آمد تا هر برابر پیامبر رحمت 

ها را ترک نکرهه اسوت و از باره مرهی که تمامی گناهان را انجام هاهه و هیم چیزی از آن
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گر آمده است: هیم گنواهی گناه صغیره و کبیره ه  نگذشته است چیست؟! )هر روایتی هی

را نگذاشته مگر آن که آن را با هستانش انجام هاهه و چیده است، آنچنان که اگور هر بوین 

شوان را بوه هالکوت خواهود رسواند(. آیوا چنوین تمامی ساکنان زمین ت سی  شوه همگی

 تواند توبه کند؟شخصی می

 ای؟( رموه: )آیا اسالم آورهه پیامبر رحمت 

هه  و این کوه توو رسوول خداونود شریکی اهلل شهاهت میانگی و بیگفت: من به یگ

 هستی.

 .«تفعل اخلريات وتترك السيئات فيجعلهن اهلل لك خريات كلهن» رموه:  رسول خدا 

ها را برایوت خیور و ها را رها کن، خداوند تمام آن بودی)اعمال خیر انجام بده و بدی

 ههد(.نیکی  رار می

 کند؟ها و  ساههای  را ه  تبدیل میکاریآن مره گفت: آیا  ریب

  رموه: بله. رسول خدا 

 . هر اینجوا(1)گفت توا از نظرهوا پنهوان شودپیرمره گفت: اهلل اکبر و همچنان تکبیر می

خواندم هر حوالی ممکن است تائب سؤال کند و بگوید: زمانی که گمراه بوهم و نماز نمی

هاهم آیا ثوواب ی از اعمال صالحه را انجام میکه از هین و امهت اسالمی خارج بوهم، بعض

 روه؟!شوه یا برباه ر ته و از بین میها همچنان برای من بعد از توبه محسوب میآن

 به این جواب با ه ت بنگر:

به او خبر هاهه است که به رسول خدا « حکی  بن حِزام»گوید که می عروه بن زبیر»

 هاهم، ن باره چیست که من هر جاهلیت صد ه مویگفت : ای رسول خدا! نظر شما هر ای
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هوا بورای  اآلن اجور و پواهاش آورهم آیوا آنکرهم و صله رح  را به جای میاالم آزاه می

 شوه؟محسوب می

  رموه: رسول رحمت 

 .(1)«َخْيٍر ِمْن َأْسَلْفَت َما َعَل  َأْسَلْمَت»

 «.ایهاههمسلمان شدی به سبب آنچه که از خیر پیش از این انجام »

                                                           
 



 هرگاه گناه کردم چه کنم؟

ممکن است بگویی، اگر هر گناهی ا تاهم، چگونوه از آن بال اصوله توبوه کون ؟ و آیوا 

 عملی وجوه هاره که بتوان  بعد از گناه  وراً آن را انجام هه ؟

 کشیدن از گناه انجام هاه:شایسته است هو کار بعد از هست جواب:

دی بر عدم تکرار گناه. این حالت هر نتیجوه خووف از پشیمانی  لبی و تصمی  ج اول:

 شوه.اهلل هر انسان ایجاه می

ها حه گوناگون انجام ههد که یکی از آنالاعضاء و جوارح بدن اعمال حسنه و ص دوم:

شنیدم که  کند که از رسول خداروایت می نماز توبه است. حضرت ابوبکر

 ِإلَّا اللََّه، َيْسَتْغِفرُ  ُثمَّ  ُيَصلِّي )َرْكَعْتني(، ُثمَّ َفَيَتَطهَُّر، َيُقوُم ُثمَّ  ْنًبا،َذ ُيْذِنُب َرُجٍل ِمْن َما» رموهند: می
 .(1)«َلُه اللَّهُ  َغَفَر

گرهه سپ  برخیزه  –بزرگ یا مه  یا ...  –جز این نیست که هرک  مرتکب گناهی »

لب بخشش بکنود، اهلل و طهارت گر ته و هو رکعت نماز بخواند و از خداوند بخشاینده ط

 «.گناه او را خواهد بخشید

 :این آیه مبارکه را خواند سپ  حضرت ابوبکر صدیق 

﴿                             

                       ﴾ :[.310]آل عمران 

ای( بر خویشتن ای( شدند یا )با انجام گناه صغیرهو کسانی که چون هچار گناه )کبیره»

ا تند )و وَعد و وَعید و ع اب و ثواب و جاللوت و عظموت او ست  کرهند، به یاه خدا می

 –شووند گرهند( و آمرزش گناهانشان را خواستار مییهارند و پشیمان مرا پیش چش  می

و با عل  و آگاهی از )زشتی کوار و نهوی و  -مرزه؟ و به جز خدا کیست که گناهان را بیا

 .(4)«یازند(...وعید خدا از آن( به تکرار گناه هست نمی
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هر روایات صحیح هیگری صفات و ویدگی هو رکعت نمازی که سبب بخشش گناهان 

 هاست.خوانید مختصر آنده است. آنچه هر زیر میشوه آممی

نیکو گر تن. )زیرا اشتباهات و خطاها به هموراه آب یوا آخورین  –وضوی احسن  (1)

 (.شوه طره آب از اعضای وضو خارج می

گفته و هر آخور وضوو هعوا و اذکوار « بس  اهلل»وضو آن است که ابتدا  از نیکویی

 مناسب را بگوید. آن این است:

 اْجَعْلِني اللَُّهمَّ  -َوَرُسوُلُه  َعْبُدُه ُمَحمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  َلُه َشِريَك َلا َوْحَدهُ  اهللُ  ِإلَّا ِإَلَه َلا َأنْ  َأْشَهدُ »
 َأْنَت، ِإلَّا ِإَلهَ  َلا َأنْ  َأْشَهدُ  َوِبَحْمِدَك، اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنَك -امُلَتَطهِِّريَن  ِمنَ  َواْجَعْلِني التَّوَّاِبنَي، ِمَن

 .«ِإَلْيَك َوَأُتوبُ  َأْسَتْغِفُركَ 

 )برای هرکدام از این اذکار بعد از وضو پاهاشی بزرگ است(.

 برخیزه و هو رکعت نماز بخواند. (4)

 هر نماز مرتکب سهو و  راموشی نشوه. (3)

 با خوهش هر نماز گفتگو نکند )به  کر مسائل بیرون از نماز نیفتد(. (2)

 به خوبی انجام ههد. هر آن هو رکعت، اذکار و خشوع را (5)

 سپ  از اهلل طلب استغفار و بخشش کند. (6)

 نتیجه وضو و نماز نیکو:

 شوه.اش بخشیده میگناهان گذشته (1)

 .(1)گرههبهشت بر او واجب می (4)

به  که حضرت عمر به هنبال آن حسنات و طاعاتش را زیاه کند. آیا ندیدی زمانی

پی بره، گفت: بعد از « حدیبیه» یههر ازو اش با رسول خدا اشتباه خوهش هر منا شه

شدن گناهان  انجام هاهم. به مثال آمده هر این حدیث ای برای پاکآن وا عه اعمال صالحه

 َيْعَمُل ُثمَّ السَّيَِّئاِت َيْعَمُل الَِّذي َمَثَل ِإنَّ» رموه:  صحیح بنگر و اندکی تلمل کن. رسول خدا 
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 َعِمَل ُثمَّ  َحْلَقٌة، َفاْنَفكَّتْ  َحَسَنةً  َعِمَل ُثمَّ  َخَنَقْتُه، َقدْ  َضيَِّقةٌ  ِدْرعٌ  َعَلْيهِ  َكاَنتْ  َرُجلٍ  َكَمَثِل اْلَحَسَناِت،
 .(1)«اْلَأْرِض ِإَل  َيْخُرَج َحتَّ  ُأْخَرى، َفاْنَفكَّْت ُأْخَرى

ای ههد و سپ  به هنبوال آن اعموال حسونههمانا مثال کسی که اعمال بدی انجام می»

مانند کسی است که بر تنش لبا  زره  والهی تنگی است که نزهیک است ههد انجام می

شووه بعود از ههد پ  یک حل ه باز میاو را خفه کند، به هنبال آن عملی حسنه انجام می

شوه تا آن که زره  ووالهی از تون ههد و حل ه هیگری باز میای هیگر انجام میآن حسنه

 «.ا تدخارج شده و بر زمین می

ن حسنات،  ره گناهکار را از زندان معاصوی و گناهوان آزاه کورهه و بوه جهوان بنابرای

براهر عزیزم! این  صوه پنودآموز آنچوه را کوه گذشوت  رساند.بزرگ طاعت و بندگی می

 کند:برایت خالصه می

آمود و گفوت: ای رسوول  کند که مرهی نزه رسول رحموت ن ل می ابن مسعوه 

هر کواری را بوا او انجوام  –همخوابگی  –به جز جماع  خدا! من زنی را هر باای هیدم و

هاهم، بوسیدمش و تفریح کرهه و همراهش بوهم ولی ایر از این کاری نکورهم، حوال هور 

 چیزی نگفت تا آن مره ر ت. خواهی با من بکن. رسول خدا کاری می

پوشاند. خداوند گناهش را پوشانده گفت: اگر او خوه گناهش را می حضرت عمر 

 وه.ب

 نگاهش را به آن مره انداخت و  رموه: )او را به نزه من بیاورید(. رسول خدا 

 او را نزه ایشان آورهند پ  این آیه  رآن را برای او خواندند:

﴿                                

      ﴾         :[339]هود 

هر هو طرف روز )که و ت نماز صبح و عصر است( و هر اوئل شب )که و ت نمواز »

ها )از جمله نمازهای مغرب و عشاء است( چنانکه باید، نماز به جای آورید. بیگمان نیکی
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های آسمانی( انودرز ها و  انونگمان هر این )سفارشبیبره. ها را از بین میپنجگانه( بدی

کننوود و بووه یوواه پذیرنوود و خوودای را یوواه میو ارشوواه بوورای کسووانی اسووت کووه پنوود می

 .(1)«هارند...می

گوید: ای رسول خدا! آیا این سفارش   ط برای اوست می هر روایت عمر  معاذ 

 یا برای همه مرهم؟

بلکه ایون پیوام بورای تموامی مورهم  «َكافًَّة ِللنَّاِس َبْل» رموهند:  ضرحت رسول خدا 

 .(4)«باشدمی

                                                           
 

 



 کنددوستان بد مرا تعقیب می

خواه  توبه کن ، اما هوستان و ر ی ان بد و  اسود مورا هر هور ممکن است بگویی می

کنند به مجره این که متوجه تغییری هر من شوند پی هر پی مرا زیور بواه جایی تع یب می

 کن !ای که هر برابرشوان احسوا  ضوعف و نواتوان مویههند، بگونهشان  رار میحمالت

گویی : صبر و پایداری کن که این عمل سنهت و  انون الهی گویید( چه کن ؟! می)شما می

گان را از هر آزمایشات بندگان مخل  و راستین خداوند است تا صاه ین و راست پیشوه

 یگر متمایز سازه.کاذبین و  ریبکاران بازشناسد و تا پلیدی و پاکی را از همد

 دم باش، اینان شیاطین جن و ان  هسوتند ثابت ایهنگامی که هر این راه گام برهاشته

رسانند تا تو را بر آنچه که بوهی بازگرهاننود! مبواها از که به یکدیگر وحی کرهه و پیام می

هی آنان پیروی کنی. آنان هر ابتدا به تو خواهند گفت که این هوسی بیش نیست که به زو

روه و یا این بحرانی م طعی و موه تی است! جای بسیار شگفتی است که بعضی از بین می

گویند: نزهیک است کوه هوبواره بوه هموان می انشیشان هر ابتدای توبهاز آنان به هوست

 بار، بازگرهی و گناه کنی!!حالت شرارت

گویود کوه یواه میبوا  ر شگفتا زمانی که یکی از این توابین به معشو ه خوهش روهرو

مودتی بوه  اش بعود ازاش اضا ه کند، معشوو هخواهد که به گناهان  بلیتوبه کرهه و نمی

 گوید: به زوهی وسوا  از تو هور خواهد شد؟آید و مینزهش می

  رماید:ولی به هوش باش که پرورهگار حکی  می

﴿                             

                ﴾  ]سورة الناس[ 

و برم به پرورهگار مرهم * به مالک و حاک  )وا عی( مرهم * بوه معبووه بگو: پناه می»

ازپ  رونده )به هنگام یاه خودا( * کسوی کوه هر )به حق( مرهم * از شر وسوسه گرباله 
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پرهازه )ایشان را بوه سووی زشوتی و گنواه و تورک های مرهم به وسوسه میها و سینههل

 .(1)«خواند( * از جنیان )باشد( یا از مرهمان *ها و واجبات میخوبی

                                                           
 



 پروردگارت شایسته اطاعتآیا 
 است یا دوستان و رفیقان بد؟

ای کنند به هر وسویلهآیند و تالش مینان هر هر مکانی به هنبالت میتو باید بدانی که آ

بورای   –ا راه  توبوه کورهه  –که شده تو را به گمراهی و انحراف بکشانند. یکی از تائبان 

هاه کوه کره، بعد از آن که توبه کرهه بوه هوست بدش به راننده ماشین هستور موین ل می

کره پ  از پنجره اتومبیل مرا صدا زهه و سعی میپشت سرم هر راه مسجد حرکت کند س

 که از شرکت هر جماعت و جلسات مسجد بازهاره.

  رماید:هر اینجاست که خداوند متعال می

﴿                       ﴾ 

 [76م: ي]إبراه           
پایدارشان( ه  هر این جهان )هر  یهدیخداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار )و ع »

نمایود( و هو  هر برابر زرق و برق ماهیات و بی  و هرا  مشکالت محفوظ و مصون می

 .(1)«هارهماندگار می پایان جاویدان(های  راوان و عطای بیآن جهان )ایشان را هر نعمت

ات انداخته و گناهان سواب ت را کنند تو را به یاه گذشتهد تالش میهوستان و ر ی ان ب

ها( برایت آراسوته و زیبوا ای )یاهآوری... خاطرات... تصاویر و  یل ..... و نامهبه هر وسیله

شان گوش ههی! برحذر باش از ایون کوه جلوه ههند. مباها از آنان اطاعت کنی و به حرف

نجا هاستان کَعب بن مالک آن صحابی بزرگوار و صاهق را بوه تو را به  تنه نیندازند. هر ای

 یاه آور.

به همه یاران و اصحابش هستور هاه تا با کعب بن مالوک بوه  زمانی که رسول خدا 

تبوک  طس ارتباط کنند تا  رموان پرورهگوار بورای ایون  یهنکرهنش هر ازوخاطر شرکت

ای برایش نوشت و هر آن به او پیام هاه: نامهتخلف نازل شوه، پاهشاه کا ر سرزمین اسهان 

به ما خبر رسیده است که هوستت )پیامبر( بر تو ست  کرهه است، هر حالی که خداوند تو »
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را هر سرزمین ذلت و خواری و سختی  رار نداهه است. بنابراین، به ما ملحق شو تا با توو 

 «.مالطفت و مهربانی کنی 

مسلمان را به هست آورهه تا از شهر مدینه خارج کرهه  خواست هلِ آنبله این کا ر می

 و هر آنجا هر سرزمین کفر او را تباه و منحرف سازه.

هنگوامی کوه آن ناموه را »گویود: اما برخوره این صحابی بزرگوار چیست؟ بلوه او می

خواندم با خوهم گفت : این نیز آزمایش و امتحانی هیگر است. به طرف تنور ر توه و آن را 

 «.اندمسوز

تو ه  ای براهر مسلمان! اینچنین کن و هر مره و زن بودی کوه برایوت ناموه و پیوامی 

 رستد آن را بسوزان تا به خاکستر تبدیل شوه و به یاه آور که آن را بوا آتوش آخورت می

 سوزانی.می

﴿                  ﴾    :[75]الروم 

خدا مسلماً حوق اسوت )مبواها(  یهپ  برهباری را پیشه خوه کن )این را بدان( وعد»

کسانی که )به حق( ی ین ندارند تو را به سبکسوری و خوواری او هارنود. )و عودم ایموان 

 .(1)«ایشان، تاب و توان و صبر و شکیبایی را از تو سلب کند(..

                                                           
 



 کنندآنان مرا تهدید می

کنند که مرا به خاطر گناهوان و ام مرا تهدید میتوبه کن ، اما هوستان  دیمی خواه می

کنند. از مون ام هر بین مرهم رسوا کرهه و رازهای  را هر جامعه پخش میاشتباهات گذشته

ترس ، من خیلی هارشدن شهرت و م ام  مینزه آنان تصاویر و مدارکی است و من از لکه

 ترس !!می

 گوئی :می

هوای هوای و  ریبوستان و پیروان شیطان پیکار و م ابله کنید بوه راسوتی کوه هامبا ه

تمامی  شارهای یاران ابلی  یکجا برعلیه توو  بدان که (1)باشدشیطان سست و ضعیف می

مکن ترین زمان مت  دم مؤمن هر کوتاهواره خواهد شد، اما هر برابر صبر و پایداری و ثبا

 شوند.ند هاه و متفرق میشان را از هست خواهشالوهه

تر از شان تن هاهی، توو را آلووههها و تهدیدهایبدان اگر با آنان همگام شدی و به هام

آن که بوهی خواهند کره. اما از آنان پیروی نکن و هر این مسیر از اهلل یواری و اسوتعانت 

 از  وومی )یوا گروهوی( بدان هرگاه رسوول اهلل «الَوِكيُل َوِنْعَم اللَُّه َحْسِبَي»بجوی و بگو: 

 .(4)«ُشُروِرِهْم ِمْن ِبَك َوَنُعوُذ ُنُحوِرِهْم، ِفي َنْجَعُلَك ِإنَّا اللَُّهمَّ» رموه: ترسید، میمی

شان   ط به تو پناه ههی  و از شرارت و بدیخداوندا! تو را هر م ابل هشمنان  رار می»

 «.بری می

ار و سخت است و آن تائب بیچواره هرست است که این حالت و مو عیت بسیار هشو

گوینود. و ناتوانی که هر گذشته هوستان و ر ی ان بدی هاشوته اسوت بوا تهدیود بوه او می

باشد، اگر ما را رها کورهی توو را هایت نزهمان میگفتگوهایت را ضبط کرهه ای  و عک 

 کنی !!ات رسوا و بدبخت مینزه خانواهه

توانی آرزویش را هاشته باشی! نگاه کن بوه نمیاو هر حالت و مو عیتی است که هرگز 

جنگ پیروان و هوستان شیطان با آن کسانی که از گروه خوانندگان، نوازندگان، بوازیگران 

                                                           
 

 



   

 خواهم توبه کنم اما!!می  44 
  

ترین تولیدات گذشته ایون تائبوان را کنند، زیرا آنان بدترین و زشتها، توبه میو هنرپیشه

ها و  ریبها د، اما با تمام این هامکننپخش و منتشر می روانی هر بازاربرای  شار و جنگ

کنندگان است و تنهوا او ولوی و ن همراه و حامی اهل ت وا و توبهو  شارها، خداوند رحم

باشد، هرگز آنان را خووار و خفیوف نکورهه و بورای یوک لحظوه هو  هوست مؤمنان می

ه و زیوان گورهای کوه بوه او پنواه ببوره ناامیود نمیکند. هرگز بندهشان را خالی نمیپشت

بیند. بدان که بعد از هر سختی و مشکالت، آسانی و آسایش است و بعد از هر تنگنا، نمی

 .(1)گشایش و نجات خواهد بوه

آموز کوه شواهدی روشون برآنچوه ای براهر و خواهر تائب من! به این حکایت عبرت

 ای  است خوب ه ت کن.گفته

که به حق جانفودای  رثد اَنَویاین هاستان صحابی شجاع و بزرگوار مرثد بن ابی م

مخفیانه مسلمانان مستضعف از مکه بوه مدینوه انت ال هاهن باشد. کار او هین اسالم بوه می

 بوه.

شود اسویران هر حدیث صحیح آمده است: مرهی که مَرثود بون ابوی مَرثود نامیوده می

پی ) احشوه( آوره. زنی روسومسلمان را مخفیانه از مکه  راری هاهه و با خوه به مدینه می

بوه. روزی مَرثَد به یکی از مرهان مسلمان که هر مکوه او شد هوست نامیده می« عِناق»که 

گوید: هر یک شوب مهتوابی اسیر بوه وعده هاه تا او را آزاه کرهه و به مدینه ببره مرثد می

آمود و « عنواق»ر ت  تا به سایه هیواری از هیوارهای شوهر مکوه رسویدم هر ایون هنگوام 

ام هر کنار آن هیوار ا تاه. به من که رسید، شناخت و گفت: مرثود به سیاهی سایهچشمش 

 تو خوهت هستی؟

 گفت : بله من مَرثَد هست .

                                                           

﴿           ﴾ 
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گفت: بسیار خوش آمدی، صفا آورهی و هل  را روشن کرهی. بیا امشوب را توا صوبح 

 باه  بگذرانی .

 ، اهلل زنا را حرام گرهانیده است.«عناق»گفت : این 

ریاه زه: نگهبانان! این همان مرهی است که اسیران شما را آزاه کرهه و با خوه ناگهان  

هوای وروهی هر یکوی از راه« ةَخنَدم»بره. هشت نفر مرا تع یب کرهند تا آن که از کوه می

شهر مکه باال ر ته و هر ااری پنهان شدم. آنان به هنبال  آمدند و بر باالی سرم ایسوتاهند، 

شان پنهان کره. سرانجام برگشتند. مون نیوز مجودهاً بوه نوزه آن ز چشماناما خداوند مرا ا

« اِهخَور»حمل کرهم. مرهم بسیار سونگین و بزرگوی بووه. هر منط وه  مسلمان ر ته و او را

ام کره تا آن کوه سورانجام کرهم. بسیار خستههمچنان او را حمل می بندهایش را بازکرهم،

ر ت  و عرض کرهم: ای رسول خودا! آیوا  ول خدا به مدینه رسیدم. )بال اصله( نزه رس

چیزی نفرموهند تا آن که  با عناق ازهواج کن ؟ هو بار سؤال  را تکرار کرهم. رسول خدا 

 :این آیه نازل شد

﴿                         ﴾ 

 [1]النور:     
کند و زن زناکوار، او را جوز موره مره زناکار مگر با زن زنکارا یا مشرک ازهواج نمی»

 .(1)«گیره...زناکار یا مشرک به زنی نمی

 رموه: )ای مرثد، مره زناکار جز بوا زن زناکوار یوا مشورک  به هنبال آن رسول خدا 

گیره، تو نیوز ک به همسری نمیکند و زن زناکار را ه  جز مره زناکار یا مشرازهواج نمی

 .(4)با او ازهواج نکن(

کنود شان میاند ه اع کرهه و حمایتنه اهلل از کسانی که ایمان آورههآیا هیدی که چگو

 و چگونه همراه نیکوکاران است؟
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ترسیدی، پیش آمد یا بعضی از اسرار آشکار شد هر بدترین حاالت، اگر از آنچه که می

شدن هاشت، موضوس و مو وف خووهت را بورای هیگوران به روشن ای که احتیاجبه گونه

ات اعتراف کن و بگو: بلوه مون گناهکوار بووهم ولوی توبوه توضیح بده و صراحتاً به توبه

 خواهید؟ام حاال شما چه میکرهه

باید همگی به یاه آوری  که رسوایی ح ی ی، تنها آن رسوایی است که هر روز  یاموت 

پذیره. بله هر آن روز خواری و رسوایی بزرگ که نه هر برابر صد یا یهر برابر اهلل انجام م

باشد، بلکه هر برابر هیدگان تمامی مخلو وات از جنیوان هویست و نه هزار یا هو هزار می

 باشد. ها، از آهم تا آخرین انسان میگر ته تا انسان

 

 آورید: روی به سوی هعای حضرت ابراهی 

﴿                            

   ﴾           :[84 – 86]الشعراء 

شوند، مرا رسوا مکن * روزی که مال و  رزندان برانگیخته می« همگان»و روزی که »

 .(1)*«نزه خداوند آوره هلی پاک « بیند کهمی  ایده»سوه نبخشند * بلکه کسی 

حصار کرهه  تالش کن هر لحظات حسا  و مشکل خوه را با نمونه هعاهای پیامبر 

 و محا ظت نمایی.

 .«َرْوَعاِتَنا َوآِمْن َعْوَراِتَنا، اْسُتْر اللُهمَّ»

و تر  ما را بوه امنیوت بودل  ها و ضعفهای ما را بپوشان،ها، شرمگاهزشتی خداوندا!)

 .(کن
 .«عل ثأرنا عل  من ظلمنا وانصر عل  من بغي علينااللهم اج»

خداوندا! انت ام ما را از کسانی که بر ما ست  کرهه اند بگیر و ما را بور هورک  بور موا )

 .(کند یاری  رماعصیان کرهه و بغاوت می

                                                           



   

 42 خواهم توبه کنم اما!!!می
 

 .«اللهم ال تشمت بنا األعداء وال احلاسدين»

 .(1)(باز نکنخداوندا! زبان و شماتت هشمنان و حسوهان را بر ما )

                                                           

 



 گناهانم زندگی را بر من تیره و تلخ ساخته است

ام باز گناهان  ام که با وجوه آن که توبه کرههممکن است بگویی: آن در گناه انجام هاهه

ام زندگی را بر مون ام نسبت به آنچه که انجام هاههکنند! و یاهآوریمرا تع یب و هنبال می

گیوره. خوواب را از و اسوتراحت هر بسوتر را از مون میسازه، و آرامش تلخ و ناگوار می

زنود! راه نجوات مون از ایون  شوار و چشمان برهه و آسایش  را مختل ساخته و بره  می

 رسیدن به اطمینان و آرامش چگونه است؟!

 گوی :ای براهر مسلمان به تو می

اً هموان های توبه صاه انه اسوت، و ایون ر توار عینواین حاالت و احساسات از نشانه

باشد. بنابراین، به آنچه کوه حالت پشیمانی از گناه است، پشیمانی از گناه خوهش توبه می

بر تو گذشته اسوت بوا چشو  امیودواری و رَجوا بنگور، امیود بوه آن کوه اهلل گناهانوت را 

بخشاید و هرگز از رحمت الهی ناامید مشو، مباها از رحمت اهلل اا ل شوده و مولیو  می

  رماید:خداوند رحمان میشوی. زیرا که 

﴿               ﴾     :[07]احلجر  

گورهه( مگور گمراهوان چه کسی است که از رحمت پرورهگارش ملیو  شووه )ناامیود می»

 .(1)«.خبر از  درت و عظمت خدا؟!(..)بی

 گوید: ابن مسعوه 

ه شرک به اهلل )هر صفات و ا عال و...( و احسوا  امنیوت و از بزرگترین گناهان کبیر»

 .(4)«است اهللشدن از  ضل اهلل و ملیو کرهن از عذاب اهلل و ناامیدی از رحمت اطمینان

کند. مؤمن با حالتی میان خوف و رجا )تر  و امید( به سوی پرورهگارش حرکت می

ند. پ  هرگاه عصیان و نا رموانی کها بر هیگری البه میگاهی بنا به ضرورت یکی از آن

کند توا کند تا توبه نماید و آنگاه که توبه کرهه رجا بر او البه میکند خوف بر او البه می

 عفو و بخشش الهی را بطلبد.

                                                           
 

 



 آیا اعتراف کنم؟

خواه  توبه کن ، اموا آیوا واجوب اسوت شخصی با صدایی اندوهگینن سئوال کره: می

 ام اعتراف کن ؟هاهه بروم و به گناهانی که انجام

ام آن است که به گناهان  هر برابر  اضی هر هاهگواه اعتوراف کون  و آیا از شرایط توبه

 خواستار اجرای حدوه بر خویشتن شوم؟

هایی که هر صفحات  بول خوانودی )از توبوه مواعز و آن زن و آن پ  معنای آن  صه

 مرهی که زنی را هر باغ بوسیده بوه( چیست؟

 گویم:به تو می ،لمانای برادر مس

از مزایای توحید عظیمی که اهلل بدان راضی شده است، ارتبواط بنوده بوا پرورهگوارش 

 باشد.ای میبدون هر واسطه و وسیله

﴿                      ﴾      :[387]البقرة 

من از تو بپرسند، )بگو:( به راستی که مون )بسویار( نوزهیک .  یهبار چون بندگان  هر»

 .(1)«هارمهه ( روا مید )جواب میمرا )به هعا( بخوان )و( هعای هعاکننده را هنگامی که

بایود هو  را کورهن اعتراف ,توبوه مخصوو  اهلل اسوت ایمان آورهی  کهپ  هنگامی 

 «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بدذني»هاری  « سید األستغفار». هر هعای بدانی مخصو  اهلل 
کن  و به گناهان  نیز اعتوراف ای اعتراف میهایی که به من هاههای اهلل به آن نعمت»یعنی: 

 .(4)«کن می

ما )مسلمانان( الحمد هلل همانند مسیحیان نیستی  کوه پودر روحوانی م ود ، صوندلی 

آور هاشته باشوی . بلکوه اهلل ان خندهاعتراف و مدرک و  باله بخشش و سایر شرایط و ارک

 گوید:می

                                                           
 

 



   

 خواهم توبه کنم اما!!می  13 
  

﴿                  ﴾             :[359]التوبة 

 .«پذیریدای( مین اهلل است که توبه بندگانش را )بدون هر واسطهآهانند که آیا نمی»

مه آن اگر حد به امام، حواک  یوا  اضوی نرسود، بور اما هر ارتباط با اجرای حدوه و ا ا

انسان الزم نیست که به محکمه بروه و اعتراف کنود و هورک  کوه خداونود گنواهش را 

پوشاند )ماهامی که به جامعه و کسی زیان نرساند( اشکالی نداره که او ه  آبروی خویش 

ین او و پرورهگوارش اش( که برا حفظ کرهه و گناهش را بپوشاند. و همان توبه )صاه انه

 گرهه کا ی است.منع د می

اسوت یعنوی کسوی کوه پوشواندن گناهوان « الِستِّري »های خداوند سوبحان کی از اس ی

)ماعز، آن هو زنی که زنا کرهند  هاره. اما هاستانِ اصحاب پیامبر بندگانش را هوست می

شدن بسیار بر پاک شد کهو مرهی که زنی را هر باغ بوسید( مربوط به حالت خوهشان می

وجوهشان حری  بوهند و کاری را انجام هاهند که بر آنان واجب نبووه بوه هلیول آن کوه 

زمانی که ماعز به نزهشان آمد یا مرحله اول آمدن آن زن، روی گرهانیده  رسول رحمت 

هر موره آن مرهی که زنی را  و به سخنان آنان توجهی نفرموهند و همچنین سخن عمر

پوشواند خداونود بور او پوشوانده بووه( و سیده بوه )اگر او خوه گنواهش را میهر باغ بو

 این امر است. شد هلیلی بربر آن گفتار که نوعی ا رار محسوب می سکوت پیامبر 

خداوند رسوایش نکورهه و عیوبش را پوشوانده  بر این منوال آنگاه که بنده گناهکار را

همچنین الزم نیسوت کوه  ,اتش رسماً ثبت شونداست الزم نیست که هاهگاه ر ته تا اعترا 

نزه امام مسجد ر ته و از او خواستار اجرای حدوه شوه. و نه نیازی است کوه از هوسوتی 

زهن هر خانه کمک گر ته شوه، همانگونه که هر ذهن بعضوی برای اجرای حدوه و شالق

 کند.از ا راه خطور می

کننودگان ز ا راه ناهان هر برابر توبههر این هنگام است زشتی موضس و برخوره بعضی ا

آوری . روزی  ره گناهکاری به نزه امام شوه. مانند هاستان زیر که مختصراً میمشخ  می

ناهانِ مسجدی ر ت و نزه او به گناهانی که مرتکب شده بوه اعتراف کره و از او خواست 

بوه هاهگواه بوروی و ای جوز ایون نیسوت کوه اوالً اما آن امام گفت: چاره تا حاللش کند.
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ات تصمی  گر ته خواهد اعترا اتت  انوناً تلیید شوه و حد بر تو جاری گرهه آنگاه هر باره

یش رجوع کوره و بوه هاآن بیچاره که هید توان و تحمل این هستور را نداره از توبه شد...

شمارم هاش بازگشت. این  رصت را برای بیان مطلب مهمی انیمت میهمان حالت اولی

 گوی :و می

ای مسلمان! شناخت احکام هین امانت است، همچنوین طلوب آن از مصواهر و منوابس 

  رماید:صحیحش ه  امانت است. پرورهگار متعال می

﴿             ﴾      :[91]النحل 

 کتاب بپرسید.هانید از هانایان و آگاهان اهل پ  اگر چیزی را نمی

﴿        ﴾                         :[04]الفرقان 

و رحمت عام وی همه هر بر گر ته است »او اهلل هارای رحمت  راوان و  راگیر است »

خوواهی از اهوار و مطیس و عاصی و مؤمن و کا ر بر این خوان یغما نشسوته انود. اگور می

 .«...پ  از شخ  بسیار آگاه و  رزانه بپر « تی باخبر گرهیآ رینش هس

بنابراین، هر واعظ و سخنرانی صالحیتِ  تواهاهن نداره، همچنین هر امام مسجدی یوا 

مؤذنی صالحیت آن را نداره که احکام شرعی را هر ارتباط با  ضایا و مشکالت مرهم بیان 

 تواهوای شورعی را ن ول کنود! از  گویی حق ندارهبه همین صورت هر اهیب و  صه کند،

گیرنود و ایون مسولله اموری عبواهی مسلمانان سئوال خواهد شد که از چه کسی  تووا می

 باشد.می

کننده ترسیده و بوی  هاهه اسوت! برای امتش از امامان و پیشوایان گمراه رسول خدا 

 گفته است:« سلف»یکی از پیشوایان صالح گذشته 

 گیرید.تان را مینید که از چه کسی هیناین عل ، هین است، نگاه ک

آیود ها بپرهیزید و هر مشکلی که برای شوما پویش میای بندگان خدا! از این لغزشگاه

 «.واهلل المستعان»بخواهید.  آن و متخصصین اهل عل  شرعی پاسخ و حل آن را از



   کنندگانفتواهای مهمی برای توبه

های ا از احکام توبه آگاهی ندارم، و سوئوالخواه  توبه کن  امممکن است بگویی: می

گذره، همچنین از چگونگی  راوانی از صحت توبه هر موره بعضی از گناهان هر ذهن  می

ام و از راه برگرهاندن ح وق بندگانی های خداوندی که هر آن کوتاهی کرههاجرای ح وق

 ام، آیا این سئواالت جوابی ه  هارند؟که از بین برهه

کاهند به ها را که اندکی از عطش وجوهت را میکننده به سوی اهلل! این پاسخای رجوع

 ه ت بخوان:

*** 

ام ولی نفس امّاره و بـدم بـر وبه کردهتام و سپس از آن : مرتکب گناهی شده9س

ن باطل شده اسـت و م دهم! آیا توبه اولمن غلبه کرده و مجدداً آن گناه را انجام می

 باشد؟اهان بعدی بر گردنم میبه همراه گن گناه اول

بیشتر هانشمندان اسالمی عدم بازگشت به گناه را هر صحت توبه شرط  رار نداهه  :9ج

پشویمانی از آن و  -4بر هست کشیدن از گناه و  -1اند. و جز این نیست که صحت توبه 

شوه. و چنانچه شخ  مجدهاً تصمی  و اراهه  اطس بر عدم بازگشت به آن متو ف می -3

مرتکب آن گناه گرهه مانند کسی است که گناه جدیدی را انجوام هاهه کوه نیواز بوه توبوه 

 باشد...جدیدی از آن گناه را هاره. بنابراین، توبه اول صحیح می

دیگری اصرار ورزیده و  : آیا توبه از گناهی صحیح است در حالی که بر گناه7س

 دهم؟آن را انجام می

است هرچند که شخ  بر گناه هیگری همچنان اهامه  بله، توبه از گناهی هرست :7ج

ههد به شرط آن که آن گناه شبیه و مثل گناه اول نباشد و به آن تعلوق و ارتبواطی نداشوته 

خورهن توبوه نکوره، از ربا توبه کره ولی از میگسواری و شوراب اگر باشد. به عنوان مثال،

 حیح است.باشد. عک  آن ه  صتوبه او هر ارتباط با ربا صحیح می
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اش توبه نکره هر آن حالت توبوه (4)توبه کره ولی از ربای نسیه (1)اما اگر از ربای  ضل

 شوه. بول نمی

همچنین اگر کسی از کشیدن و مصرف حشیش توبه کوره، اموا همچنوان بور خوورهن 

ا یواش پذیر ته نشده و  بول نخواهد بوه. شراب و میگساریش اهامه ههد یا برعک ، توبه

زنا با زنی توبه کند ولی همچنان این عمل زشت را بوا زن هیگوری اهاموه ههود. کسی از 

نهایت ر تار این ا راه این است که از نوعی گناه منصورف شوده، اموا بوه نووعی هیگور و 

توانید به کتاب مدارج السوالکین توللیف مشابه آن روی آورهه اند. )برای توضیح بیشتر می

 ابن  ی  رجوع کنید(.

*** 

ام، گذشته حقوق خداوند را در ارتباط با نماز، روزه و زکات انجام نـداده: در3س

 اآلن چه باید بکنم؟

توای راجح آن است که نیازی بوه  ضوای آن نوداره، زیورا  هر موره تارک نماز،  :3ج

و تش  وت شوده و گذشوته اسوت و امکوان هرک و هریا وت نمازهوای  ووت شوده هر 

ها باید به کثرت توبه و استغفار نداره، اما به جای آنهای واجب و تعیین شده وجوه زمان

کرهه و همچنین به کثرت نمازهای نا له و اعمال نا له انجام هاه شاید کوه خداونود از آن 

بگذره. هر موره تارک روزه، اگر  ره هنگام ترک روزه، مسلمان باشد بایود  ضواییی روزه 

روز، روزه تورک شوده بودون عوذر از هاهن به یک مسکین بوه ازای هور  را به همراه اذا

رمضان به جای آوره تا به رمضان بعدی برسود. ایون کفواره تولخیر هر گور تن روزه مواه 

باشد و جریمه آن هوچندان نخواهد شد، هرچند که چند رمضوان پوی هر پوی رمضان می

  ضا شوه.
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 1211روز هر رمضوان  5هجری  موری و  1211روز هر رمضان  3مثال الف: شخصی 

انگاری روزه نگر ته است، سرانجام بعد از هو سال توبه کرهه ی  مری به سبب سهلهجر

کند. هر این حالت   ط هشت روز باید به عنوان  ضوایی رمضوان و به خداوند رجوع می

نفر مسکین اذا بدهد )یا به یک مسکین هشوت روز  7روزه بگیره و الزم است به تعداه 

 اذا بدهد(.

رسود و از خجالوت خبور هجری  مری بوه بلووغ می 1211 هختری هر سال مثال ب:

روزه گر ته و بعداً ه   ضوایی  (1)اشبلواش را به خانواهه نداهه و هر هشت روز ماهواره

کند. این هختر نیوز ماننود حکو   بول آوره. سرانجام مدتی بعد توبه میآن را به جای نمی

 باید   ط همان روزهای  ضایی را روزه بگیره.

ا الزم است بدانید میان تورک نمواز بوا تورک روزه تفواوت وجووه هاره. البتوه هر اینج

گروهی از علماء معت دند کسی که روزه را عمداً و بدون عذر تورک کورهه روزه  ضوایی 

 نداره.

هایی را کوه پرهاخوت نکورهه از هر موره تارک زکات، بر او واجب است تمامی زکات

از یک جهت حق خداوند است و از جهوت هیگور اموالش خارج کند و بپرهازه، زیرا آن 

 مراجعه کنید(. 3/  1حق   یران. )برای تفصیل بیشتر به کتاب مدارج الساکین 

*** 

 : اگر گناه و بدی در حق انسانی باشد، توبه از آن گناه چگونه خواهد بود؟0س

 است: اصل هر اینجا حدیث رسول خدا  :0ج

ْلُه اْلَيْوَم َقْبَل َأْن ُيْؤَخَذ ِمْنُه َيْوَم َلا ِديَناٌر لَّحَ َتَفْلَي ،ِمْن ِعْرٍض َأْو َمالٍ  ،ْظِلَمةٌ ْت ِلَأِخيِه ِعْنَدُه مَ َمْن َكاَن»
ُأِخَذ ِمْن َوَلا ِدْرَهٌم، َفِإْن َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمْنُه ِبَقْدِر َمْظَلَمِتِه، َوِإْن َلْم َيُكْن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح 

 رواه البخاری. «َفُجِعَلْت َعَلْيِه َصاِحِبِه ِتَسيَِّئا

هرک  از براهر مسلمانش ح ی بر گرهنش باشد )بر او ظل  کورهه باشود( از موال یوا »

آبرویش، باید امروز از او حاللی بطلبد  بل از آن روزی که هیم هینوار و هرهموی وجووه 
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کورهه اسوت از او گر توه نداره، اگر هارای عملی صالح و نیکی باشد به اندازه ستمی کوه 

شووه و شوه، ولی اگر عمل صالحی نداشته باشد از گناهان براهر مسلمانش برهاشته میمی

 گرهه.به او اضا ی می

برگرهانودن حوق بوه  شووه یوا بواها خوارج میبنابراین، شخ  تائب از بار این سوت 

عفوو و بخشوش  ها ظل  کرهه اسوت توا او راطلبیدن از کسانی به آنصاحبش یا با حاللی

 شان را اها کند.نمایند آن ه  با میل و رابت و گرنه باید ح وق

ام و به تعـدادی بیگنـاه هـم تهمـت : مرتکب غیبت شخص یا اشخاصی شده5س

کردن از این گناه ضمن طلب عفو و بخشـ  بایـد آنچـه را کـه ام. آیا برای توبهزده

وجود ندارد، چگونه بایـد توبـه  ام به آنان اطالع دهم؟ اگر چنین شرطیکرده و گفته

 کنم؟

 این مسئله هر اینجا با توجه به مسائل و مفاسد موجوه  ابل بررسی است. :5ج

ای بواخبر کنوی، خشومگین ای یا تهموت زههاگر هرگاه آنان را از آنچه که ایبت کرهه

شان بگو ای به ایشوه، به صراحت آنچه را که انجام هاههشان زیاه نمینشده و کینه و اندوه

های کلی یا عمومی باشود. ماننود و از آنان طلب عفو و بخشش کن هرچند که با عبارات

ام یا بوا سوخنی بوه توو ظلو  آن که بگویی من هرگذشته هر حق تو کوتاهی و اشتباه کرهه

ام تو نیز محبت کن از ح هوت بگوذر و مورا ام و حاال نزه خدا از این عمل  توبه کرههکرهه

جا نیازی به توضیح و شرح بیشتری نیسوت و اشوکالی نوداره کوه هرچوه ببخش. )هر این

 ای به او بگویی(.گفته

شوه شان زیاه میای، آنان به خش  آمده و کینه و اندوهولی اگر هنگام گفتن آنچه گفته

هاییی کلی و عمومی ا تد( یا حتی اگر بخواهی با عبارت)چه بسا که االباً همین اتفاق می

شوند، مگر آن که مفصالً برایشان توضیح ههی کوه هر ایون سازی راضی نمیسآنان را مطل

شوه، اصالً واجب نیست آنان را از آنچه شان بیشتر میحالت نیز به هنگام شنیدن ناراحتی

ههود. هوا  رموان نمیای باخبر کنی. زیورا شوریعت بوه زیاهشودن مفاسود و اختالفگفته

ای شنیدن آن هر راحتی و آسایش بوهه بوه گونوه باخبرکرهن شخصی به اموری که  بل از
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هوا و ایجواه محبوت که سبب خش  و ناراحتی او شوه با اهداف شریعت هر نزهیکی  لب

بین مسلمانان منا ات هاره. چه بسا این خبرهاهن سوبب هشومنی گورهه کوه هرگوز  لوب 

 شخ  از آن کسی که ایبتش را کرهه صاف نگرهه.

 کند:امور کفایت میهر این حالت برای توبه این 

اندیشیدن هر زشتی آن گناه و اعت اه بوه  پشیمانی و طلب مغفرت از اهلل و با ه ت -1

 بوهنش. حرام

کند و  بنفسش را نزه آن کسی که ایبت کرهه یا تهمت زهه است محکوم و تکذی -4

 اش کند.از شخصی که موره تهمت  رار گر ته ه اع کرهه و تبرئه

به نیکی یاه کند بوه ویوده هر مجالسوی کوه هر ح وش از آن کسی که ایبت کرهه  -3

 هایش را به یاه آورهه و تعریف کند.ظلمی را روا هاشته است و سعی کند خوبی

خواهد بوه او بودی از کسی که ایبت کرهه است ه اع کند، و هرگاه هید کسی می -2

کرهه یا ایبتش را کند مانس این کار شوه و نگوذاره، هیگوران هر ح وش بودی یوا 

 ی را روا هارند.ستم

هر ایاب برای کسی که از  او ایبت کرهه طلب مغفرت و بخشش بنماید. )بورای  -5

و المغنی به هموراه شورحش  411/  1های مدارج السالکین تفصیل بیشتر به کتاب

 مراجعه کنید(... 87/  14

توجه کن ای براهر مسلمان! بین ح وق مالی و جنایات بودنی بوا ایبوت و خبرچینوی 

تواننود از آن شان آگاه شووند میجوه هاره. زیرا ح وق مالی را آنگاه که صاحبانتفاوت و

استفاهه کنند و بدین خاطر خوشوحال هو  خواهنود شود. بودین سوبب کتموان آن جوایز 

باشد و همچنین ح و ی باشد برخالف ح و ی که هر ارتباط با آبرو و حیثیت ا راه مینمی

 ثمری ایر از ناراحتی، هیجان و زیان نداره.که هرگاه ا راه از آن آگاهی یابند 

*** 

 : کسی که به عمد قتلی را انجام داده است چگونه توبه کند؟6س

 باشد:شخصی که مرتکب  تل عمدی شده است سه نوع حق بر گرهنش می :6ج
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 حق خدا، حق م تول و حق وارثان م تول.

 شوه.حق خدا: این حق تنها با توبه اها می

شان را یا با  صا  یوا : این است که خوه را تسلی  آنان کند تا حقحق وارثان م تول

 و یا با بخشش از او بگیرند.« هیه»با 

ماند، زیرا امکان اها یا و ای آن هر هنیا وجووه نوداره. هر اینجوا اما حق م تول با ی می

گویند: )اگر توبه  اتل صاه انه و صحیح باشد، خداونود خووهش علوم اسالمی می علمای

جانوب  هاره و هر روز  یاموت بوه جوای آن بوه م توول ازحق م تول را از گرهنش برموی

 کند. این بهترین نظر هر این باره است.خوهش پاهاش نیک عطا می

 (.411صفحه  1)مدارج السالکین ج 

*** 

 : دزد و سارق چگونه توبه کند؟2س

 شان بازگرهاند.نباشد به صاحبااگر آنچه را که به سر ت برهه االن نزهش می :2ج

ا گذشت زمان کو  شوده اسوت بور او یاهه فتساما اگر از بین ر ته یا ارزشش به سبب ا

آن را بدهد )یا معاهل ارزشی آن را محاسبه کند و بپورهازه( مگور آن معاهل  واجب است 

 خداوند است(. یهکه صاحبان اموال او را ببخشند و گذشت کنند. )حمد و ستایش وید

*** 

ام شوم هرگاه با افرادی که از آنان سرقت کردهر مضطرب و پریشان می: بسیا8س

توانم به صراحت به آنان بگویم و یا طلب غفو و بخش  بنمایم، شوم و نمیروبرو می

 بگوئید چه باید بکنم؟

توانی با آنان روبرو شوی بر توو واجوب نیسوت کوه چنوین کنوی و حال که نمی :8ج

شوان را شان را اها کنی. بوه عنووان مثوال: ح وقهی که ح وقتوانی به هنبال راهی بگرمی

ات کنود یوا توسط شخ  هیگری برایشان بفرستی بدون آن که نامت را بدانند یا معر وی
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کورهه و  (1)توسط پست بفرستی یا آن که آن را پنهانی نزهشان بگذاری و یا آن کوه توریوه

نوامش بورهه شووه. هر هور خواهود بگویی این حق شماست که نزه شخصی بووهه و نمی

 باشد.شان میصورت مه  بازگرهاندن حق به صاحبان

*** 

خواهم توبه کنم، ولی دقیقاً کردم و اآلن می: من از جیب پدرم پول سرقت می1س

باشم و خـود را گناهکـار ام و از برخورد با او هراسان میدانم چه مقدار دزدیدهنمی

 دانم؟می

 ت را براسا  گمان االب حد  بزنی یا حتوی بویش از تو باید م دار موره سر :1ج

 ای.به پدرت بازگرهانی همانگونه که سر ت کرهه آن را و اشکالی نداره که آن را پنهانی

*** 

هـای آنـان را ام ولی آدرسام و اآلن توبه کرده: اموالی از مردم سرقت کرده94س

 دانم؟نمی

ام ولـی اآلن کـار آن الس کـردهگوید: از شرکتی، مقداری اموال اخـتدیگری می

 شرکت به پایان رسیده و کشور را ترک کرده است؟

ام ولی اآلن مکان  تغییر گوید: از مکان تجاری کاالیی را سرقت کردهنفر سوم می

 شناسم؟کرده و صاحب  را هم نمی

ان ایشوتوان و امکاناتت به هنبال آهر  آنان بگرهی، اگر یهتو ابتدا باید به انداز :94ج

و چنانچوه صواحب آن  ووت کورهه بووه بوه « الحمد هلل»وشان را بازگرهان اموال را یا تی

اش بده. ولی چنانچه علیرا  جستجوی زیاه، آنوان را نیوا تی امووال را بوه نیابوت از ورثه

صاحبانش صد ه بده و به جای آنان نیت کن، هرچند که کا ر باشند زیرا خداوند هر هنیوا 

 باشند( عطا خواهد کره نه هر آخرت. به آنان )اگر کا ر
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 377/  1هر کتواب مودارج السوالکین  رحمهاین مسئله شبیه حکایتی است که ابن  ی  

 کند:ن ل می

مرهی هر سپاه اسالم از انائ  سر ت کره. مدتی بعد توبه کرهه و آنچه را کوه هزهیوده 

هوا را بوه سوپاه چگونه آنها را  بول نکرهه و گفت: بوه نزه  رمانده سپاه آوره ولی او آن

 برسان  هر حالی که همه متفرق شده اند!

ر ته و از او اسوتفتاء کوره. حجواج بوه او گفوت: « حجاج بن شاعر»شخ  تائب نزه 

 النی، خداونود تموامی سوربازان و جنگواوران آن سوپاه را بوه اسو  و شوهرت و طایفوه 

را به جای آنان صد ه بده. زیرا  ماندهشناسد. بنابراین، خم  آن را به اهلش بده و با یمی

رسید گفوت:  رساند او نیز چنین کره. زمانی که خبر به معاویهخداوند آن را به آنان می

 باشد.تر میام نزهم محبوبتوای تو از نصف پاهشاهی به تح یق 

 تووایی مشوابه هر ایون مسوئله هاره کوه هر  ابن تیمیه رحموه اهللهر اینجا شیخ ا سالم 

 لسالکین آمده است.مدارج ا

*** 

ام ها تجارت کرده و سود بردهام و با آن: اموالی از تعدادی یتیم غصب کرده99س

در این هنگام از خداوند  ترسیدم و پشیمان شـدم  برابر شد. تا آنجا که آن اموال چند

 دانم چگونه توبه کنم؟نمی

هوا روترین آنرین و میانهتهر این مسئله هارای آراء متفاوتی هستند، معتدل علما :99ج

هوا آن است که اصل مال را به همراه نصف استفاهه به یتیمان بازگرهانی. گویا که تو با آن

 ای.ای ضمن آن که اصل مال را ه  برگرهانده هر استفاهه شریک بوهه

 بول و ابون تیمیوه و شواگرهش ابون  وی  رحموه اهللی امام احمد بون حنااین  توای ر

(. همچنین اگر چوپانی شتر یوا گوسوفندی را اصوب 314/  1ج السالکین باشد. )مدارمی

کند و آن حیوان برایش شتران یا گوسفندانی بزاید. همان حیوان به همراه نصف آنچه کوه 

باشد و چنانچوه حیووان موره،  یموتش را بوه هموراه نصوف زایده مال صاحب اصلی می

 شوه.زایمانش به مالکش برگرهانده می
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*** 

کنـد گـاهی کاالهـایی در آنجـا صی در ترمینال باربری هوایی کار می: شخ97س

کند سرانجام بعـد از ماند. او نیز دستگاه ضبط صوتی را اختالس مینامعلوم باقی می

کند، آیا همان ضبط صوت برگردانده شود یا قیمت  یـا دسـتگاهی چند سال توبه می

 شود؟نمی پیدار بازار شبیه به آن، با توجه به آن که این نوع ضبط اآلن د

اثر استفاهه یا گذشوت به همراه آنچه از  یمتش کاسته شده )هر  صوت آن ضبط :97ج

زمان( برگرهانده شوه. البته باید به روشی مناسب صورت پوذیره، بودون آن کوه خووه را 

 اش صد ه بدهد.اذیت کند، اگر مانعی وجوه هاشت  یمتش را به نیابت از صاحب اصلی

*** 

ها ام و هیچ چیز از آنها را خرج کردهموالی از ربا نزدم بوده ولی همه آن: ا93س

 دانم چه چیزی بر من واجب است؟ام و نمینزدم باقی نمانده است، حاال توبه کرده

هیم چیز بر تو جز توبه نصوح و خالصوانه بورای خودا و بوه سووی او واجوب  :93ج

ک و گناهی بزرگ است، زیرا خداوند متعال نیست. اما این را بدان ربا عملی بسیار خطرنا

حال که اموال ربوا  و نُزول. رباخوارانک  اعالن جنگ نداهه مگر با کری  به هیم  رآن هر

 اش از هستت ر ته هیگر بر تو چیزی هر این موره واجب نیست.همه

*** 

ام که باشد ماشینی خریده: با پولی که قسمتی از آن حرام و قسمتی حالل می90س

 دانم چه کنم؟باشد ولی حاال نمیاالن نزدم می

هرک  چیزی با مال حرام و حالل بخره که  ابل تفکیک نباشود ماننود خانوه و  :90ج

کرهن ماشین، کا ی است که از اموال هیگرش به م دار آن حرام خارج کرهه و جهت پواک

مطوابق آنچوه ها صد ه بدهد. ولی چنانچه آن مال حرام حق هیگران باشد واجب است آن

 توضیح هاهه شد مثلش بازگرهانده شوه.

*** 
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: با اموالی که از سود تجارت دخانیات )تنباکو، توتـون، سـیگارو مشـتقات 95س

ام چه کنم؟ همچنین اگر با این اموال، مـال حـالل مخلـوط شـده ها( کسب کردهآن

 باشد؟

تصویری حرام هرک  که با محرماتی از  بیل آالت موسی ی، نوارهای صوتی و  :95ج

ها خبر هاشوته باشود سوپ  توبوه کنود، بایود و انواع هخانیات تجارت کند و از حک  آن

های خیریه مصرف کند نبایود سوههایی را که از این معامالت به هست آورهه   ط هر راه

 پذیره.صد ه بدهد، زیرا خداوند متعال پاک است و جز پاک را نمی

ای کوه هر مخلوط شده باشد مانند  روشونده مغوازه هرگاه این مال حرام با مال حاللی

الزم است براسوا  توالش و تشخیصوی کوه   روشد.کنار سایر مواه مباح، سیگار نیز می

زند از اموالش ههد م دار آن مال حرام را محاسبه کرهه و مطابق با حد  االبی که میمی

این را باید بداند کوه  .اش را از کسب حرام پاک کرهه استخارج کند بدین وسیله کاسبی

کنوود، زیوورا او بسوویار خداونوود متعووال بووه جووای آن بوورایش خیوور و برکووت را م وودر می

 ههنده و بخشنده و بزرگوار است.گسترش

خواهد توبوه باشد و میهر هر صورت چنانچه عموماً اموالی از کسب حرام نزهش می

 کند حال اگر:

هنگام توبه الزم نیست، از اموالش هنگام تجارت و کسب آن کا ر بوهه است بر او  (1)

از اصحابش هنگوامی کوه مسولمان  مال حرام را خارج نماید، زیرا رسول خدا 

شدند نخواسوت آنچوه را کوه از راه حورام هر جاهلیوت بوه هسوت آورهه انود از 

 شان جدا کنند.اموال

اما اگر شخ  هنگام کسب حرام مسلمان و آگاه به تحری  آن باشد، هرگاه توبوه  (4)

های حرام به هست آورهه از اموالش خارج کنود و هر اید باید آنچه را که از راهنم

 های خیر خرج نماید.راه

*** 
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شخصی قبالً رشوه گرفته و سپس خداوند او را به راه مستقیم هدایت کرده  :96س

 است، حال باید با اموالی که از راه رشوه به دست آورده چه کند؟

 یرون نیست:این شخ  از هو حالت ب :96ج

یا آن که این رشوه را از صاحب حق مظلومی گر ته اسوت کوه مجبوور شوده بوه  (1)

هاهن بورای رسویدن بوه ای جوز رشووهخاطر هستیابی به ح ش رشوه ههد و چاره

 ح ش نداشته است، هر اینجا الزم است که شوخ  تائوب آن موال را بوه رشووه

 ین کار واهار ساخته است.ههنده صاحب حق بازگرهاند، زیرا او را به اجبار به ا

هاهن  ههنده ظالمی گر ته که هد ش آن بوهه تا از رشوه یا آن که رشوه را از رشوه (4)

ههنوده  به چیزهایی هست یابد که ح ش نبوهه است. هر این حالت اموال به رشوه

های خیور ماننود شوه و بر تائب الزم است این مال حرام را هر راهبازگرهانده نمی

  یران خرج کند. همچنین شخ  باید از آن که سبب شوده حوق بوه  بخشیدن به

 صاحبش نرسد توبه کند.

*** 

ام، حال که ام و در مقابل آن کارها اموالی گرفته: کارهای حرامی انجام داده92س

 ام آیا باید آن اموال را به کسانی که داده اند بازگردانم؟توبه کرده

ههود و کند یا خدمات حرامی را انجوام میشخصی که هر مشاال حرام کار می :92ج

هوا را از گیره، هرگاه توبه کند و آن اموال حرام نزهش باشد باید آنمیهر م ابل آن مزهی 

هوا را هاهه انود اموالش خارج کرهه و هر راه خیر خورج کنود و نبایود بوه کسوانی کوه آن

 بازگرهاند.

گیره، هرگاه توبوه کوره نبایود آن به عنوان مثال: زن زانی که به خاطر عمل زنا پول می

 پول را به مره زانی که هاهه بازگرهاند.

گیره، اگر توبه کند نباید آن پول را بوه ای که به خاطر موسی ی حرام پول مییا نوازنده

 صاحبان مجل  بازگرهاند.
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یا  روشنده مشروبات الکلی و شراب یا مواه مخدر و هخانیات اگور توبوه کنود نبایود 

 بازگرهاند. ا به کسانی که از او خرید کرهه اندها رپول

هایی را که گر ته به شخصی ههد اگر توبه کند نباید پولیا کسی که شهاهت هروغ می

های هیگری آوره. علهت آن اسوت توان مثالکه او را استخدام کرهه بازگرهاند. همچنین می

آنان نیز باز این امووال را هر  های حرام را به صاحبان گناهکارش بازگرهاندکه اگر آن مال

کننود و مجودهاً می های حرام به کوار خواهنود گر وت و از شوخ  هیگوری اسوتفاههراه

نا رمانی و معصیت خداوند را خواهند کره. بنابراین، شوخ  بایود خووه را از آن حورام 

« ابون تیمیوه»های خیر خرج کند. این رأی را شیخ ا سوالم ها را هر راهخال  کرهه و آن

 «.311/  1مدارج السالکین »برگزیده و شاگرهش ابن  ی  ترجیح هاهه است 

*** 

ای که تحمل و طاقت : کاری است که مرا مضطرب و آشفته ساخته به گونه98س

ام! آن این است کـه مرتکـب عمـل فاحشـه و خوابی شدهآن را نداشته و مبتال به بی

؟ آیا برای پوشاندن این رسوایی جایز دانم چگونه توبه کنمام، نمیپلیدی با زنی شده

 است با او ازدواج کنم؟

پرسد که در خارج از کشور مرتکب عمـل فحشـا شـده و در شخص دیگری می

نتیجه، آن زن حامله شده است آیا آن کودک فرزند اوست؟ و آیا بر او واجب اسـت 

 که نفقه آن فرزند را بفرستد؟

ها و  واحش چنوان زیواه شوده با پلیدی سؤاالت پیرامون موضوعاتی هر ارتباط :98ج

شوان و احوالگرهانود مجودهاً نظوری بوه اوضواع است که بر تمامی مسلمانان واجب می

به ویده هر مووره  های  رآن و سنت بیندازهشان هر پرتو هدایتانداخته و هر مسیر اصالح

 )چش   روکشیدن و حیای چش (، تحوری  خلووت یوا« وجوب اض بصر»مسائلی مانند 

نکرهن با زنان نامحرم و... رعایت کامول حجواب شورعی، نداهن و مصا حهنامحرم، هست

نکرهن به سرزمین کفار، های آموزشی و کار، مسا رتخطرات اختالط زن و مره هر محیط
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اسالمی و خانه مسلمان و ازهواج با هختران باکره و  یهتوجه به بازسازی و تحکی  خانواه

 ها باید توجه بیشتری کره.جوه از سر راه آنهای موبرهاشتن هشواری

هاهه از هو حالت بیرون  اما هر ارتباط با سئوال کسی که عمل زشت و پلید زنا را انجام

 نیست:

را  (1)اگر کسی به عنف و اجبار و بدون میل زنی با او زنا کرهه است، باید مهر مثل (1)

واره کرهه است به همراه  به آن زن بپرهازه، آن ه  به علت ضرر و زیانی که بر او

های صاه انه و نصوح. و چنانچه کارش به امام مسلمانی یا  اضی بوه نیابوت توب

از او کشیده شد باید به اجورای حودوه شورعی تون ههود )بورای تفصویل بیشوتر 

 مراجعه کنید(. 1/366توانید به مدارج السالکین می

شووه و توبه شامل مره می و چنانچه با زنی از روی میل و رابت او زنا کره،   ط (4)

باشد، زیرا آن ایش ه  بر گرهنش نمیه رزند ه  مطل اً به مره تعلق نداشته و نف ه

 رزند از راه همخوابگی نامشروع به هنیا آمده است و یا چیوزی شوبیه بوه آن کوه 

 شوه و جایز نیست  رزند به مره زانی ملحق شوه.مربوط به ماهرش می

کننده جایز نیست به خاطر پوشاندن  ضیه با آن زنی که زنا از طرف هیگر برای توبه

﴿ رماید: می 3کرهه ازهواج کند، زیرا خداوند متعال هر سوره نور آیه        

                ﴾. 

 یا زناکار مره جز زناکار، زن و نگیره، همسرى به را مشرک یا زناکار زن جز زناکار، مره»

 «نگیره، زنى به را مشرک

همچنین جایز نیست زنی را که هر اثر زنا حاملوه اسوت ع ود کنود، هرچنود کوه بچوه از 

 باشد.هاند حامله است یا نه نیز ع د جایز نمیخوهش باشد. به همین صورت با زنی که نمی
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ای صاه انه کره و مشخ  شد حامله نیست و آن زن ه  توبه اما اگر آن مره توبه کره

جایز است با او ازهواج کند و زندگی جدیدی را که موره رضوای خداونود متعوال اسوت 

 شروع کنند.

*** 

ها پی  مرتکب  عمل زشت و پلید زنـا شـدم در نتیجـه : پناه بر خدا، سال91س

ای یم، اآلن مـا هـردو توبـههمان زن را  عقد کردم و چندین سال باهم زندگی کـرد

 صادقانه کرده ایم، حال چه باید بکنیم و چه چیزی بر ما واجب است؟

چنانچه توبه هرهو نفر شما صحیح و هرست و صاه انه باشد بور شوما واجوب  :91ج

است مطابق با شرایط شرعی ازهواج )رضایت ولی و هو شاهد( مجدهاً به ع ود یکودیگر 

این ع د هر محضر و یوا مجلو  باشود همانکوه هر منوزل هر  الزم نیست که هرآئید. البته

 کند.حضور هو شاهد و ولی باشد کفایت می

*** 

گوید: که با مردی صالح ازدواج کرده است در حالی کـه قبـل از : زنی می74س

باشد ولی اآلن وجـدان  ها راضی نمیازدواج کارهایی انجام داده که خداوند از آن

پرسد: آیا بر او واجب است آنچه را کـه در گذشـته کند و میدائماً او را سرزن  می

 انجام داده است به شوهرش بگوید؟

بر هیچکدام از زن و شوهر واجب نیسوت هیگوری را از منکراتوی کوه  بول از  :74ج

ازهواج انجام هاهه است باخبر کند. بنابراین، هرک  به چیزی از این اعمال زشت و پلیود 

نه که خداوند بخشنده پوشانده است بپوشاند و هموین انودازه کوه مبتال شد آن را همانگو

 کند.ای نصوح بکند کفایتش میتوبه

ای ازهواج کره اما شب ز اف متوجوه شود کوه آن زن بوه اما چنانچه کسی با زن باکره

علت عمل  احشه )زنا( هرگذشته بکارتش را از هسوت هاهه اسوت، ایون حوق را خواهود 

اما اگر هید که توبوه  ا که به او هاهه باز پ  گیره و طال ش ههد.هاشت که بتواند مهری ر
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کرهه بهتر است گناهش را بپوشاند و آن زن را طالق ندهد، زیرا برایش بدین سبب اجر و 

 پاهاش از جانب خداوند منظور خواهد شد.

*** 

 : کسی که از عمل بسیار پلید و زشت لواط توبه کرده است چه باید بکند؟79س

ای بسیار بزرگ و صاه انه ر  اعل و مفعول هر این عمل پلید واجب است توبهب :79ج

کرهه و به خداوند رحمان روی آورند. زیرا مشخ  نیست شاید اهلل بر آنان همانگونه که 

شان عذاب  رو  رستاه انواع عوذاب را  ورو بر  وم لوط به خاطر  باحت و زشتی جنایت

  رستد.

ای ) وم لوط( گر ت و همانند کوران گرهانود، بگونوهبصیرت و آگاهی را از آنان  (1)

کرهنود، همچنانکوه خداونود هدف و کورمال کورمال راه ر ته و زندگی میکه بی

  رماید:می

﴿        ﴾       :[16]القمر 

 .«ها برهاشتی ...شان را کور کرهی  و روشنایی را از آنما چشمان»

 مهیب و مرگبار  رو  رستاه. بر آنان صدا و  ریاهی (4)

ای کوه هموه شان را به شدت تکان هاهه و ویران و نابوه ساخت به گونوهسرزمین (3)

 های آنان را واژگون ساخت.عمارت

های خشوک و سونگین  ورو  رسوتاه کوه هر های گلوهبر آنان چنان بارانی از توهه (2)

 شان را نابوه ساخته و به هالکت رساند.سپیده هم همگی

گورهه )محصون یوا ایور حدی که بر مرتکب این عمول  حشواء اجورا می بدین سبب

 َمدْن»  رمایود:می همسر(   ط کشتن است. زیرا رسول خدا همسرهار یا بی –محصن 
  (1).«َواْلَمْفُعوَل اْلَفاِعَل، َفاْقُتُلوا ُلوٍط، َقْوِم َعَمَل َيْعَمُل َوَجْدُتُموُه
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ههود  اعول و مفعوول آن عمول را جوام میهرک  را یا تید که عمل  ووم لووط را ان»

 «.بکشید

*** 

ام ولی مقداری از اشیاء حرام مانند آالت موسیقی و نوارها و : من توبه کرده77س

ها را بفروشم به خصوص باشد، آیا جایز است که آنهای مبتذل نزدم موجود میفیلم

 شان بسیار زیاد است؟که ارزش پولی

باشد همچنوین پوولی کوه از  وروش ام است جایز نمیو  روش آنچه که حر خرید :77ج

 رمایند: می باشد. رسول خدا آید حرام میمحهرمات )آنچه که حرام است( به هست می

  (1).«َثَمَنُه َحرََّم َشْيًئا َحرََّم ِإَذا اللََّه ِإنَّ»

یعنی )به راستی که هرگاه خداوند چیزی را حرام بگرهاند پول آن را نیز حرام 

هانی این است که هیگران از محرمات استفاهه خواهند انیده است(. آنچه که تو میگره

باشد، زیرا این عمل را خداوند ها برای تو جایز نمیکره. بنابراین، بدان که  روش آن

 ﴿ رماید: متعال حرام گرهانیده و می         ﴾ /7املائدة 

 .«بر انجام گناه و هشمنی و عداوت یکدیگر را یاری و مساعدت نکنید یعنی»

تر بورای توو کنی نزه پرورهگوارت بهتور و جاوهانوهاما هرآنچه که از مال هنیا زیان می

 انتهایش عوض آن را به تو خواهد هاه.خواهد ماند و به  ضل و کرم و بخشش بی

*** 

کردم و در این مسیر ینی را تبلیغ میدهای بی: انسان گمراهی بودم و اندیشه73س

نوشتم همچنین اشعاری در انجام ها و مقاالت الحادی و کفرآمیزی میها، داستانرمان

سـرودم، تـا آن کـه معاصی و محّرمات و دعوت دیگران به آن و گسترش فسـق می

ها بـه سـوی نـور و کران  دریافت و از ظلمات و تاریکیخداوند مرا با رحمت بی

 دانم چگونه باید توبه کنم؟یی هدایت گرداند، اما نمیروشنا
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باشد و ایون توبوه هموان سوگند به خدا این نعمت بسیار بزرگ و با عظمتی می :73ج

هدایت ح ی ی است که باید به خاطر آن خداوند متعال را سپا  بگذاری و از او ثبات و 

 پایداری را طلبیده و خواهان  ضل و کرم بیشترش باشی.

های هرک  که زبان و  لمش را هر جنگ با اسالم و تبلیغ ع اید انحرا ی یا بدعتاما 

گیره اگر بخواهود توبوه کنود بور او واجوب اسوت کننده یا  سق و  جور به کار میگمراه

 کارهای زیر را انجام ههد:

اش را از تمامی آنچه کرهه اعالن کرهه و بازگشتش هر بین جمهور مرهم علناً توبه اول:

به هر وسیله یا راهی که هر توانش است آشکار سازه تا از تمام کسانی که گمراه کورهه  را

کرهه رسوا سازه تا هیگر کسوانی کوه تحوت پوزش بخواهد و آن باطلی که تبلیغش را می

کرهنود  ریوب نخورهنود، کرهه پیوروی میتلثیرش هر  بل بوهه یا از شبهاتی که مطرح می

ا تاهه بوه روشن سوازه توا مبواها هیگوران هر آن بیفتود و از  همچنین اشتباهاتی که هر آن

هرآنچه که گفته بیزاری و برائت بجوید. این آشکارسازی برای او یکی از واجبوات توبوه 

  رماید:باشد، زیرا خداوند متعال میمی

﴿                           

 ﴾  :[375]البقرة 

مگر کسانی که توبه کنند )از کتمان حق( و به اصطالح )حال خوه و جبران ما وات( »

هانسوتند و پنهوان بپرهازند و )آنچه را که از اوصاف پیغمبر و اسوالم و هیگور ح وائق می

پوذیر و یرم و مون بسوی توبهپوذچنوین کسوانی را می یهکرهند( آشوکار سوازند. توبومی

 .(1)«مهربان ...

این که  ل  و زبانش را هر نشور و تبلیوغ اسوالم بوه کوار گیوره و تموام تووان و  دوم:

 امکاناتش را هر یاری هین خدا و آموزش حق به مرهم و هعوت اسالمی بسیج کند.
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کورهن شوان و خنثویاین که این نیروها را هر م ابله با هشومنان خودا و رسوائی سوم:

هوا و کوره و گمانهایشان به کار گیره، همانگونه کوه آنوان را هر گذشوته یواری میتوطئه

خیاالت هشمنان اسالم را تخطئه کند و شمشیری هر هسوت اهول باطول باشود. همچنوین 

هرکسی که شخصی را هرچند برای یک بار به  واید امری حرام و جواز آن مانند ربا  انس 

ه بازگرهه و برای او همانگونه که گمراهش کرهه بووه، هودایتش کند بر او شایسته است ک

تنهوا اهلل هسوت کوه هودایت »گرهاند تا بدین وسیله کفهاره اشتباهاتش را اها کورهه باشود. 

 «.کندمی



 سخن آخر

 ای بنده خدا! پرورهگار مهربان هرِ توبه را گشوهه، آیا بهتر نیست واره آن شوی.

 مصراعيه ما بني املشرق واملغرب، و ي رواية عرضه مسرية سبعني إن للتوبة بابًا عرض ما بني »
 .(1)«عامًا، ال يغلق حىت تطلع الشمس من مغرهبا

باشد که  اصله هو لنگه آن به اندازه مسا ت شرق تا اورب )همانا توبه هارای هری می

زمانی رسد و تا هر روایت هیگری آمده: که پهنای آن به مسا ت هفتاه سال می –باشد می

 که خورشید از محل اروبش طلوع کند بسته نخواهد شد(.

 ، گوش کن:اهلل متعالخطاب به این موره و هر 

 (4)«َلُكْم َأْغِفْر َفاْسَتْغِفُروِني َجِميًعا، الذُُّنوَب َأْغِفُر َوَأَنا َوالنََّهاِر، ِباللَّْيِل ُتْخِطُئوَن ِإنَُّكْم !ِعَباِدي َيا»

کنیود، ولوی مون تموامی گناهوان را ب و روز خطا و اشتباه می)ای بندگان من! شما ش

بخشای . بنابراین، از من طلب مغفرت و بخشش بنمائیود توا شوما را مغر وت کورهه و می

 ببخشای (. حال آیا بهتر نیست طلب استغفار و بخشش کنی.

ا گشاید تا توبه خطاکاران روز را بپذیره و همچنین روزهایش را میهها هستاهلل شب

خطاکاران شب را بپذیره، این را بدان که اهلل، عذرخواهی  گشاید تا توبههایش را میهست

 هاره. پ  آیا بهتر نیست به سوی اهلل روی آوری.و پوزش بندگانش را هوست می

 سوگند به خدا! چه اندازه این سخنان تائب شیرین و گوارا است!

 ه مرا ببخشی و به من رح  کنی.خواه  کخداوندا! به سبب عزت تو وذلت خوهم می

نیازیت و   ر و احتیاج من به تو و بی  به سبب  درت و توانمندیت و ناتوانی و ضعف

 پرهاز من هر برابر توست...خواه ، این پیشانی خطاکار و هروغاز تو کمک و یاری می

وری بندگانت ایر از من بسیار  راوان و بیشمارند، ولی من ایر از شما نوه آ وا و سور

 گاهی...هارم و نه پناه

 ای از عذاب شما ایر از شما ندارم...ههندههیم نجات

                                                           
 

 



   

 21 خواهم توبه کنم اما!!!می
 

 طلب ...کند کمک و استعانت میای که زاری میاز شما همانند مسکین و بیچاره

 کن ...و همانند  روتن و ذلیلی که خوار و ناتوان است به هرگاه شما ناله می

 خوان ...هر تنگنا و تر  است می و شما را همانند شخصی که وحشت کرهه و

اش بر خاک مالیده آن ه  همانند هرخواست کسی که گرهنش پائین ا تاهه است و بینی

 ای جوشان است و  لبش شکسته و ذلیل شده است...شده است و چشمانش چون چشمه

 اندکی هر این حکایت و پندهای آن هر ارتباط به توبه بیندیشید:

هید هرِ منزلوی بواز شود و  گذشت، ناگهانحان از خیابانی میروایت شده یکی از صال

کره از آن خوارج شود، مواهرش نیوز او را هنبوال خواست و گریه میکوهکی که کمک می

واره منزل شد کوهک اندکی هورتر ر توه  و کره تا سرانجام هر را به روی کوهک بستمی

ای که از آن خوارج شوده بووه خانه ی ایر ازهگاکره ایستاه، اما پناهو هر حالی که  کر می

نیا ت تا خوه را هر آاوش او بیندازه. برگشت هر را نیا ت، همچنین کسی ایر از ماهرش 

اش را حالی که  لبش شکسته و اندوهگین بوه، هید هر بسته است، به آن تکیه زهه و گونه

تی اظوابش بره. لحالطید خومی هایشها بر گونهبر آستانه هر  رار هاهه با حالتی که اشک

بعد ماهرش بیرون آمد و به مجره این که آن صحنه را هید خوهش را بر کوهک انداخته و 

گفت: کجا ر تی پسرم، چه کسی ایر از من توو را اش کره و میگریان و ناالن ارق بوسه

ام کوه سرشوار از ههد! آیا نگفت  با من مخالفت نکن و مرا برخالف  طرت ماهریپناه می

اش کرهن نکن. سپ  او را گر وت و واره خانوهو شف ت به توست واهار به تنبیهرحمت 

 کره!!

 کند.اش رح  میتر است و بیشتر به بندهاش مهرباناما خداوند از این ماهر به بنده

چیز گسترش یا ته است کجوا  ورار ر هر برابر رحمت خداوندی که بر هر رحمت ماه

 گیره و چه اندازه است؟می

شووه. و موا هرگوز از خوشوحال میخشونوه و کنود آنگاه کوه بنوده توبوه می خداوند

 مانی .بهره نمیشوه بیپرورهگاری که خوشحال می
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از آن کسی تر بلکه بسیار خشنوهبنده مؤمنش  یهشوه از توبمی بسیار خشنوه)خداوند 

و  که حامول خوورهنی)شترش( که هر سفر کویر هر معرض خطر  رار گر ته و راهوارش 

خوابود رهوایش نوشیدنی است هر حالی کوه او هر سوایه هرختوی اسوتراحت کورهه و می

بیند, هر یابد و چیزی نمیآن را نمی هوههگرهه از این تپه به آن تپه میکند، و هرچه میمی

گورهه توا هر کند و ناچار بوه محول اول برمیگرما و عطش بر وجوهش البه می آن حال

بیند کوه کشد ناگهان میهر حالی که کامالً ناامید شده هراز می همانجا تسلی  مرگ شوه و

هوا و کشد با تموام خورهنیراهوارش )شترش( باالی سرش ایستاهه است و لگامش را می

 .(1)گرههها و خوشحال مینوشیدنی

بدان ای براهر من! گناه هر تائب صاهق، هل شکستگی و ذلوت هر برابور پرورهگوارش 

 هاشتنی است.کنندگان نزه اهلل بسیار محبوب و هوستنین ناله توبهکند، همچایجاه می

ای کوه حالوت هل ههود، بوه گونوه رار می بنده مؤمن همیشه گناهانش را نصب العین

کند، هر نتیجه به هنبال آن گناهان تن به طاعات و شکستگی و پشیمانی را هر او ایجاه می

ههد، تا جایی که شیطان چه بسا سنه انجام میتواند اعمال حههد و تا میبندگی بیشتر می

انووداخت . بوودین سووبب اسووت کووه بعضووی از بگویوود: ای کوواش او را هر ایوون گنوواه نمی

شوند که هرگز  بل از آن نبوهه اند. آگواه کنندگان، تبدیل به صالحان و شایستگانی میتوبه

ز خووه را ع وب آوره هرگوموی باش که خداوند رحمان آنگاه که بنده تائبش بوه او روی

 کشد.نمی

 ؟!دایآیا این هاستان را شنیده

ها هر گذشته پسری تحت حمایت و سرپرستی پدرش بوا بهتورین اوذاها و نوشویدنی

پوشانید و نیکووترین تربیوت را بورایش  وراه  ها را بر او میکره بهترین لبا زندگی می

حتاجش بوه تا آن کوه او را مین کرهه و هائماً هر صده ر س تمام مایاکرهه و مخارجش را ت

روزی برای انجام کاری  رستاه، ولی هشمنان ناجوانمرهانه او را هر راه گر توه و اسویرش 

 کرهه و به شدت بستند و به سرزمین هشمن برهند.
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ا تاه، اندوه و حسورت های پی هر پی او میاو هر بار که به یاه تربیت پدرش و احسان

آوره. ولوی هر اسوارت ه نعمت و محبت را بوه یواه مویآوره و آن همهلش را به هره می

کره تا آن که تصمی  گر تند او را به  تل برسانند که ها را تحمل میهشمن بدترین شکنجه

آید به طرف پدر هوید ناگاه چشمش به پدرش ا تاه که به او نزهیک شده و به طر ش می

پدرجان، پدرجان، پدرجان، بوه  گفت:کره و میو خوه را جلوی او انداخت و استغاثه می

هایش جریوان ها بور گونوهپسرت نگاه کن که به چه حالی ا تاهه است، هر حالی که اشک

کره و از طر ی هشمنان هو  بوه یا ت. او پدرش را به آاوش گر ته بوه و رهایش نمیمی

 کره.میهنبالش بوهند تا به او رسیدند و بر باالی سرش ایستاهه و او همچنان پدر را رها ن

ههود و از بوار ایون گویی، پدرش او را هر ایون حالوت بوه هشومن تحویول میآیا می

مسئولیت شانه خالی خواهد کره. بنابراین، گمانت هر باره کسی که رحمتش به بنودگانش 

 از پدر و ماهر نسبت به  رزندشان بیشتر است، چیست؟!

را بوا تموام وجووه هر  هرگاه بنده از هشمن بگریزه و به سووی او روی آوره و خووه

اش به همراه گریه و  غان بمالد و بگوید: هایشان را به خاک آستانهبرابرش بیندازه و گونه

ای جوز شوما نوداره، و هویم کننودهای پرورهگارِ من! رح  کن بور کسوی کوه هویم رح 

 ای جز شما برایش وجوه نداره...ههندهیاری

 ههنده و حامی جز شما نداره...و هیم پناه

 ای جز شما نداره...ههندهو هیم کمک

 باشد...ات میمسکین و بیچاره و   یر توست و گدای آستانه

 اش هستی و پناهش تنها به سوی توست...ههندهتو تنها پناه

 و ملوایی از عذاب شما ایر از خوه شما نداره... ءهیم ملجا

مراهی با صالحان و پ  ای براهر، به انجام اعمال صالحه و خیر و کسب حسنات و ه

 نیکان بشتاب...
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و از انحراف و شک بعد از هدایت و گمراهوی بعود از رهیوابی شودیداً بپرهیوز، زیورا 

ذي تدتم بنعمتده احلمد هلل الد::    رمحة اهلل والسالم عليکم و   خداوند متعال همراه توست.
 .الصاحلات

*   *   * 


